அப்பபொழுது கர்த்தர் அவனை ந ொக்கிப்பொர்த்து: உைக்கு இருக்கிற
இந்தப் பலத்நதொநே நபொ...உன்னை அனுப்புகிறவர் ொன் அல்லவொ
என்றொர்.
ியொயொதிபதிகள் 9:12
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கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமொைவவர்கநே,
நம்மை பெலப்ெடுத்துகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிே நாைத்தில் புத்தாண்டு
நல்வாழ்த்துக்கமை பதரிவித்துக் பகாள்கியறன். கடந்த ஆண்டு முழுவதும் நம்மை
வழி நடத்தி 2021 ஆம் ஆண்மட காணச் பெய்த என் யதவாதி யதவனுக்கு யகாடி
ஸ்யதாத்திரங்கள். இந்த புதிே ஆண்டு நைக்கு ஆெிர்வாதைாய் அமைே நம்மை
அர்ப்ெணித்து புதிே தீர்ைானத்யதாடு, புதிே திட்டங்கயைாடு ெிரயவெிப்யொம்.
“அப்பபொழுது கர்த்தர் அவனை ந ொக்கிப்பொர்த்து: உைக்கு இருக்கிற
இந்தப் பலத்நதொநே நபொ; ீ இஸ்ரநவனல மீ தியொைியரின் னகக்கு ீங்கலொக்கி
ரட்சிப்பொய்; உன்னை அனுப்புகிறவர் ொன் அல்லவொ என்றொர்.”
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கிதியோன் என்றால் பவட்டுெவர், தாக்குெவர் என்று பொருள். இவர்
உற்ொகைான உமழப்ொைி. தனது விமைச்ெமல ைீ திோனிடைிருந்து காப்ொற்ற
முேற்ெி பெய்தார். தன்மனக் குறித்து ெிந்தித்தமத விட அதிகைாக ைக்கைின்
அவல நிமலமைமே எண்ணி வருந்தினார். பதய்வ ெணிக்காக அமழக்கப்ெட்டவர்.
யகாதுமைேின் யைல் அக்கமற உமடே ைனிதமன தனது கைஞ்ெிேத்தில் யைல்
அக்கமற உமடேவனாக இருக்க முடியும் என யதவன் அறிவார். அமழப்ெின்
காலத்தில் ைிகவும் தாழ்மை உள்ைவராக நடந்து பகாண்டார். உனக்கு இருக்கிற
இந்த ெலத்யதாயட யொ என்று கர்த்தர் கூறும்யொது, எனக்கு என்ன ெலம்
இருக்கிறது என்று யோெிக்கிறார். கர்த்தரிடம் அமடோைம் யகட்டாலும், தன்மன
அர்ப்ெணித்து ஆண்டவருமடே வார்த்மதக்கு ஒப்புக்பகாடுத்து பென்றதினால்
ைிகப்பெரிே பவற்றிமேப் பெற முடிந்தது.

நம்முமடே வாழ்க்மகேிலும் இந்த புதிே ஆண்டிற்குள்ைாக ெிரயவெித்து
இருக்கிற நைக்கு கிதியோமனப் யொல நாமும் பவற்றி பெற அவர் என்ன
பெய்தார் நாமும் என்ன பெய்ே யவண்டும் என்று திோனிப்யொம்.

1. மீ தியொணியர்:
ைீ திோனிேர்கள் ஆெிரகாம் ைணந்த யகந்தூராைின் ெிள்மைகைின் வம்ெத்தில்
வந்தவர்கள் (ஆதிோகைம் 25:1-4). இவர்கமை ஆெிரகாம் ஈொக்கு இடைிருந்து
ெிரித்து கிழக்கு யதெத்திற்கு அனுப்ெினார் (ஆதிோகைம் 25:1-6). யோயெப்பு இந்த
ைீ திோனிே வணிகர்கைின் மகேில் தான் விற்கப்ெடுவதாக (ஆதிோகைம் 37 :23-28)
ொர்க்கியறாம். யதவன் ைீ திோனிேர்கமை அையலக்கிேயராடும், கிழக்கத்திப்
புத்திரயராடும் யெர்ந்து ஏழு வருஷங்கள் இஸ்ரயவலமர பகாள்மைேடித்து
ெிறுமைப்ெடுத்தும் ெடி அனுைதித்தார். (நிோோதிெதிகள் 6:1) ைீ திோனிேரின்
சுொவம் இஸ்ரயவலர்களுக்கு நல்ல விமைச்ெல் விமைந்து இருக்கும்யொது
அையலக்கிேமரயும், கிழக்கத்திப் புத்திரமரயும் கூட்டிவந்து பவட்டுக்கிைிகமை
யொல விமைச்ெமல அழித்து யொடுவார்கள். யைலும் அவர்கைின் ஆடு,
ைாடுகமையும், கழுமதகமையும் அழிக்காைல் யொக ைாட்டார்கள். அவர்களும்
அனுெவிக்க ைாட்டார்கள். ைற்றவர்கமையும் அனுெவிக்க ைாட்டார்கள். இதனால்
இஸ்ரயவலர்கள் ைீ திோனிேருக்கு ெேந்து ைமலகைிலும், குமககைிலும்,
பகெிகைிலும் யொய் தங்குவார்கள்.
யதவனுமடே அமழப்பு கிதியோனுக்கு வந்துவிட்டது. இனி யொராட
யவண்டும். அதற்கு முன் தன்மன ஆேத்தைாக்க, தன்மன தூய்மைப் ெடுத்த
தன்னுமடே யதாப்ெியலயே பதாடங்கினார். யதாப்பு விக்கிரகங்கமையும், அதன்
கூடாரங்கமையும் பவட்டி வழ்த்தினார்
ீ
(நிோோதிெதிகள் 6:28-32). அதுயொன்று
நம்முமடே வாழ்விலும் கர்த்தருக்கு ெிரிேம் இல்லாத காரிேங்கமை அகற்ற
யவண்டும். ைீ திோனிேரும் , அையலக்கிேரும், கிழக்கத்திே புத்திரரும் ஏகைாய்
பேஸ்ரயேல் ெள்ைதாக்கில் ொமைேம் இறங்கினர். பேஸ்ரயேல் ெள்ைத்தாக்கு
வைமைோன ெள்ைத்தாக்கு. இந்தப் ெள்ைத்தாக்கின் விமைச்ெல் ஒரு லட்ெம்
யெமர ஒரு வருஷத்திற்கு யொஷிக்க யொதுைானது. இமத அழிக்க தான் அந்தப்
ெள்ைத்தாக்கில் இறங்கினர். ஆவிோனவரால் கிதியோன் ெலனமடந்து, எக்காைம்
ஊதி அெியேஸ்ரிேமரயும், ைனாயெ, ஆயெர், பெபு யோன், நப்தலி நாட்டில்
உள்ைவர்கமையும் அமழத்து தன்யனாடு கூட்டினான்.
2. கிதிநயொன் நகட்ே அனேயொேம் ( ியொயொதிபதிகள் 6:40)
ைேிர் உள்ை ஒரு யதாமல கைத்தில் யொடுகியறன். யதாலின் யைல் ெனி
பெய்து பூைி எல்லாம் காய்ந்து இருக்க யவண்டும் என்றும், ைறுநாள் இரவு யதால்
ைாத்திரம் காய்ந்து இருக்கவும், பூைி எங்கும் ெனி பெய்ேவும் கட்டமைேிட
யவண்டும் என்றும் யதவனிடம் கிதியோன் யகட்டான். இதில் கூறப்ெட்ட யதால்
நைது நீதிமே குறிப்ெதாகவும், ெனிோனது கர்த்தருமடே வார்த்மதகமை
குறிப்ெதாக உள்ைது.
3. கர்த்தர் கொட்டிய ரகசியம் ( ியொயொதிபதிகள் 7:1-7)
கிதியோனும் அவயனாடு இருந்த ஜனங்களும் "ஆயராத்" நீரூற்றின் ெக்கத்தில்
ொைேைிறங்கினார்கள். ஆயராத் என்றால் “இருதேத்துடிப்புள்ை” என்று பொருள்.
யதவனுமடே ெிரென்னத்தில் எந்த ைாம்ெமும் பெருமை ொராட்டுதல் கூடாது.

கிதியோன் இடம் அவனுமடே ஆட்கைின் எண்ணிக்மகமே 32,300 லிருந்து 300
ஆகக் குமறக்கும் ெடி கட்டமைேிட்டார்.
இது

ொன்கு சத்தியங்கனே பவேிப்படுத்துகிறது:

a) யதவனால் அர்ப்ெணிப்புள்ை ெிறு கூட்டம் பெரிே காரிேங்கமை பெய்ே
முடியும். இது ெலத்தினாலும் அல்ல. ெராக்கிரைத்தினாலும் அல்ல. அவருமடே
ஆவிேினாலும் ைட்டுயை ஆகும் (ெகரிோ 4:6)
b) ஆவிேில் விழிப்புடனும், அர்ப்ெணிப்புடனும் பவைிப்ெடுதயல யதவனின்
விருப்ெம். பெரிே எண்ணிக்மகேில் ஆட்கள் இருப்ெதல்ல. (பவைி 3:4,5)
c) நம்முமடே வாழ்வில் ஏற்ெடும் ெவால்கமை ெந்திக்க நைக்குத்
யதமவோன ெலமும், ஊக்கமும் யதவனிடம் ைட்டுயை உண்டு (ெிலிப்ெிேர் 4:13)
d) நம்முமடே ொதமனமே ெற்றிே பெருமை, நிச்ெேைாக நாம் யதவனுமடே
வல்லமைமேயும், உதவியும் பெறுவதற்கு தமடோகும். (நீதிபைாழிகள் 6 : 13, 15)
கர்த்தர் கிதியோன் இடம் நீ எழுது எதிரிகள் யெமன இடத்திற்கு யொ. அமத
உன் மகேில் ஒப்புக்பகாடுத்யதன். நீ ெேப்ெடாைல் நீயும் உன் யவமலக்காரன்
பூராவும் யொங்கள் என்று கூறுகிறார். பூரா என்றால் கிமை என்று பொருள்.
எதிரிகைின் யெமன பவட்டிக்கிைி கமைப் யொல திரைாய் ெடுத்து இருக்கிறமத
கிதியோனும் பூராவும் ொர்த்தனர்.
இதியல நாம் அறிே ெத்திேம் என்னபவன்றால். 2 பகாரிந்திேர் 4:6,7ல்
கூறியுள்ைமத யொல ைண்ொண்டங்கள் யதவ ைகிமை உமடேதாக இருந்தது.
ைண்ொண்டம் என்ெது ைாைிெத்மத குறிக்கிறது. நைது ைாைிெம் ெிலுமவேில்
அமறே ெட யவண்டும் (யராைர்7:23) கவமல, யகாெம், எரிச்ெல், ைன்னிக்க முடிோத
ைனது, பொருட்கள் குவிப்ெது, பொத்துக்கள் ஆமெப்ெட்டு யெர்ப்ெது, இச்மெ, ெதவி,
ெண ஆமெ, பெருமை இமவபேல்லாம் ெிலுமவேில் அமறேப் ெடயவண்டும்.
அப்யொது கர்த்தரின் பவைிச்ெம் நம் வாழ்க்மகேில் ெிரகாெிக்கும். கிதியோனின்
விசுவாெத்மத ொர்த்த யதவன் அவமன கனப்ெடுத்தினார். இந்த யுத்தத்தின்
பவற்றிக்கு காரணம் நான் உன் கூட இருக்கியறன் என்ற யதவனின்
வார்த்மததான். சுக்யதாத்தின் ைனுஷர்கைின் மூப்ெர்கமை ெிடித்து முள்ளு
கைாலும், பநருஞ்ெில் கைாலும் புத்தி வர ெண்ணினான். பெனு யவலின்
யகாபுரத்மத இடித்து அவ்வூர் ைனுஷமரயும் பகாண்றான். கமடெிோக
ைீ திோனிேரின் 2 ராஜாக்கைான யெொமவயும், ெல்முனாமவயும் பகான்று
யொட்டான். இஸ்ரயவலர்கள் பவற்றி பெற்றார்கள்.
அன்ொனவர்கயை இந்த புதிே ஆண்டிலும் கிதியோமனயொல நாமும் நம்மை
முழுமைோக யதவனிடம் அர்ப்ெணிப்யொம். அவருமடே வார்த்மதேின்ெடி நடக்க
நம்மை ஒப்புக் பகாடுப்யொம். உமடக்கப்ெட்ட ொமனகமை யொல நாம்
உமடக்கப்ெட்டு ெற்றி எரியும் தீப்ெந்தங்கைாக இந்த புதிே ஆண்டில் எழும்ெி
ெிரகாெிப்யொம். கர்த்தர் நம்மை ஆெீர்வதிப்ொராக. ஆபைன்!

Dear beloved in Christ,
Wishing you a very happy New Year in the name of our Lord Jesus Christ
who strengthens us.
Let us thank the Lord who has led us throughout last year and helped us to see
2021. Let us enter this year by committing ourselves to new plans and new
decisions so that the new year is blessed.
And the LORD looked upon him, and said, Go in this thy might, and thou
shalt save Israel from the hand of the Midianites: have not I sent thee?
Judges 6:14
Gideon means 'Great warrior' or 'one who cuts down'.
He is a good worker. He tried to save the crops from the Midianites. He
thought about the pity state of his people more than thinking about himself. He had
God's calling to do God's work. The Lord knows if a person who cares for the
wheat will have concern for His barn. Gideon was so humble during his period.
When the Lord asked Gideon to go with the strength he had, he humbled himself
and admitted he was weak. Though he asked for signs, he surrendered to God's
word and went. And this led to a great victory. Let us who have entered this new
year, meditate upon the word of God and learn what Gideon did and what must be
followed from Gideon's life.
1. Midianites:
Midianites are the descendants of Keturah, wife of Abraham (Genesis 25: 14). Abraham sent them to the land of the east, away from his son Isaac (Genesis 25:
1-6). We see that, Joseph was sold to these Midianite merchants (Genesis 37: 2328). The Lord allowed Midianites, Amalekites, and other people of the east to come
up and invade Israelites for 7 years (Judges 6: 1-3).
Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and
other people of the east came up and invaded them, destroying the produce of the
land like a great swarm of locusts. They left Israel with no sustenance, neither sheep
nor oxen nor donkeys. So, the Israelites were afraid of Midianites. They hid
themselves and stayed in mountains and caves.
Gideon had received God's call and so had to fight the Midianites now. Before
that, to sanctify himself he started the cleansing from his own house. He tore down
his father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it (Judges 6:28-32).

In the same way, we must remove the unwanted things from our lives. Midianites,
Amalekites and the people of the east came for battle in Jezreel valley. This valley
was able to feed one lakh people throughout the year. They had come for battle to
destroy this place. Through the Holy Spirit Gideon was filled with power, trumpets
were blown to call the men of Abiezer, men of Manasseh, the men of Asher,
Zebulun and Naphtali.
2. Gideon asks for Sign from God (Judges 6:40)
Gideon asked God that he will place a fleece of wool on the threshing floor,
there must be dew only on the fleece and all the ground must be dry and the next
day the dew should be on the ground and fleece must be dry. Here, the fleece refers
to our righteousness and the dew refers to God's word.
3. God shows the secret (Judges 7:1-7)
Gideon and all the men with him camped beside the spring of Harod. Harod
means 'trembling with fear'. None of the flesh can be proud in the presence of God.
God commanded Gideon to shrink the army from 32,300 to 300 people.

It reveals 4 important truths:
a) A smaller group that has surrendered to God's will can do great deeds. Not
by might nor by power, but by God's Spirit (Zechariah 4:6)

b) God desires us to be vigilant in spirit and yield ourselves to His work.
Large number of people are not needed. (Revelation 3:4,5)
c) The strength and encouragement needed to face the challenges in our life is
provided only by our God. (Phillipians 4:13)
d) The pride from our success is always a hurdle to receive God's power and
help. (Revelation 6:13,15)
God told Gideon to get up and go with his servant Purah into the camp of the
enemies for he had given them into Gideon's hands and not to be afraid. Purah
means 'branch'. The enemies had settled down thick as locusts.
4. Gideon's battle march and the victory (Judges 7:16-21)
Gideon divided the three hundred men into three companies and placed
trumpets and empty jars in the hands of all of them, with torches inside. With 300
men, 300 trumpets, 300 torches, 300 jars Gideon had to defeat 1,35,000 men. They
did not have any other weapon. Gideon and the hundred men with him at the
beginning of the middle watch, blew their horns and broke the jars that were in their
hands. “A sword for the LORD and for Gideon!” they shouted.
The truth that we learn from the above described incident: As it is said in 2
Corinthians 4:6,7 The glory of God was filled in jars of clay. Jars of clay refers to
flesh. Our flesh has to be crucified on the cross (Romans 7:23). Sorrow, anger,
frustration, unforgiving heart, materialism, gathering more assets, lust, love towards
earthly positions of authority and money, pride must be crucified on the cross. Then
the light of our Lord will shine in our lives. The Lord saw the faith of Gideon and
rewarded him. The reason for the victory of this battle was that God was with him.
He took the elders of the town and taught the men of Sukkoth a lesson by punishing
them with desert thorns and briers. He also pulled down the tower of Peniel and
killed the men of the town. Lastly Gideon killed 2 Midianite leaders named Zebah
and Zalmunna. The Israelites were victorious!
Dear beloved, as we are in this new year, let us surrender ourselves
completely to the Lord like Gideon. Let us submit ourselves to walk according to
God's word. Let us enter this new year like the broken jars and be a lighted torch.
Let the Lord bless us! Amen!

திருவசை ஊழியம்
Memory Verses 2021

அனுதிை நவத வொசிப்பு பகுதி:
நததி

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

கொனல

ஆதி 1:1 - 2:25
ஆதி 3:1 - 4:26
ஆதி 5:1 – 7:24
ஆதி 8:1 – 10:32
ஆதி 11:1 – 13:4
ஆதி 13:5 – 15:21
ஆதி 16:1 – 18:19
ஆதி 18:20 – 19:38
ஆதி 20:1 – 22:24
ஆதி 23:1 – 24:51
ஆதி 24:52 – 26:16
ஆதி 26:17 – 27:46
ஆதி 28:1 – 29:35
ஆதி 30:1 – 31:16
ஆதி 31:17 – 32:12
ஆதி 32:13 – 34:31
ஆதி 35:1 – 36:43
ஆதி 37:1 – 38:3
ஆதி 39:1- 41:16
ஆதி 41:17 – 42:17
ஆதி 42:18 – 43:34
ஆதி 44:1 – 45:28
ஆதி 46:1 – 47:31
ஆதி 48:1 – 49:33
ஆதி 50:1 – ோத் 2:10
ோத் 2:11 – 3:22
ோத் 4:1 – 5:21
ோத் 5:22 – 7:24
ோத் 7:25 – 9:35
ோத் 10:1 – 12:13
ோத் 12:14 – 13:17

ஜைவரி

கொனல

நீதி 1:1-6
நீதி 1:7-9
நீதி 1:10-19
நீதி 1:20-23
நீதி 1:24-28
நீதி 1:29-33
நீதி 2:1-5
நீதி 2:6-15
நீதி 2:16-22
நீதி 3:1-6
நீதி 3:7-8
நீதி 3:9-10
நீதி 3:11-12
நீதி 3:13-15
நீதி 3:16-18
நீதி 3:19-20
நீதி 3:21-26
நீதி 3:27-32
நீதி 3:33-35
நீதி 4:1-6
நீதி 4:7-10
நீதி 4:11-13
நீதி 4:14-19
நீதி 4:20-27
நீதி 5:1-6
நீதி 5:7-14
நீதி 5:15-21
நீதி 5:22-23
நீதி 6:1-5
நீதி 6:6-11
நீதி 6:12-15

மொனல

ைத் 1:1 - 2:12
ைத் 2:13 – 3:6
ைத் 3:7 – 4:11
ைத் 4:12-25
ைத் 5:1-26
ைத் 5:27-48
ைத் 6:1-24
ைத் 6:25 – 7:14
ைத் 7:15-29
ைத் 8:1-17
ைத் 8:18-34
ைத் 9:1-17
ைத் 9:18-38
ைத் 10:1-26
ைத்10:27 – 11:6
ைத் 11:7-30
ைத் 12:1-21
ைத் 12:22-45
ைத் 12:46 – 13:23
ைத் 13:24-46
ைத் 13:47 – 14:13
ைத் 14:14-36
ைத் 15:1-28
ைத் 15:29 – 16:12
ைத் 16:13 – 17:9
ைத் 17:10-27
ைத் 18:1-22
ைத் 18:23 – 19:12
ைத் 19:13-30
ைத் 20:1-28
ைத் 20:29 – 21:22

மொனல

ெங் 1:1-6
ெங் 2:1-12
ெங் 3:1-8
ெங் 4:1-8
ெங் 5:1-12
ெங் 6:1-10
ெங் 7:1-17
ெங் 8:1-9
ெங் 9:1-12
ெங் 9:13-20
ெங் 10:1-15
ெங் 10:16-18
ெங் 11:1-7
ெங் 12:1-7
ெங் 13:1-6
ெங் 14:1-7
ெங் 15:1-5
ெங் 16:1-11
ெங் 17:1-15
ெங் 18:1-15
ெங் 18:16-34
ெங் 18:35-50
ெங் 19:1-14
ெங் 20:1-9
ெங் 21:1-13
ெங் 22:1-18
ெங் 22:19-31
ெங் 23:1-6
ெங் 24:1-10
ெங் 25:1-11
ெங் 25:12-22

மத்நதயு
A) ஓரிரு வொர்த்னதகேில் வினேயேிக்கவும்
1. இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்ெவரலாற்றில் இடம்பெற்றுள்ை பெண்கள்
ோவர்?

Who are the women in the genealogy of Jesus Christ?
2. யூயதோவில் ஏயராதின் ெட்டத்துக்கு வந்து அரொண்டது ோர்?

Who came to the throne of Herod in Judea and ruled?
3. இயேசுவின் கீ ர்த்தி முதன் முதலில் எந்த நாட்டில் ெிரெித்தைாேிற்று?

In which country was the fame of Jesus first spread?
4. ெிறுெிள்மைகள் இயேசுவிடம் வர தமட பெய்தது ோர்?

Who forbade little children to come to Jesus?
5. ெிறிேரின் யதவதூதர்கள் ெரயலாகில் எப்யொதும் ோமர தரிெிக்கிறார்கள்?

Whom do the Syrian angels always see in heaven?
6. ைத்யதயுவில் ைீ ன் ெற்றிே உவமை ைற்றும் நிகழ்வுகள் எத்தமன?

How many parables and events about the fish in Matthew?
7. நிோேத்தீர்ப்ெில் பெம்ைறிோடுகள் கூட்டத்தில் நிற்க எத்தமன காரிேம்
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது?

How many things are given to stand in the flock of sheep during judgement?
8. இயேசுவின் வம்ெவரலாற்றில் ஒைிந்திருக்கும் ஆயரானின் ைாைனார் பெேர்
என்ன?

What is the name of Aaron's father-in-law hidden in the genealogy of
Jesus?
9. உேிர்த்பதழுதல் இல்மல என்று ொதிக்கிறவர்கள் ோர்?

Who are those who claim that there is no resurrection?
10. கிழக்கிலிருந்து யதான்றி யைற்கு வமரக்கும் ெிரகாெிப்ெது எது?

Which shines from the east to the west?
11. இயேசு ெிலுமவேில் அமறேப்ெடும் முன் ெீஷர்களும், இயேசுவும் ொடிே
கமடெி ொட்டு எது?

What was the last song that the disciples and Jesus sang before Jesus was
crucified?
12. ெிதாவின் ெித்தத்மத பெய்கிறவர்கமை ோருக்கு இயேசு
ஒப்ெிடுகிறார்?

To whom does Jesus compare those who do the will of the Father?

B. கண்டுபிடிக்கவும் (Find out)
a) 5+ 5 = 10+1=11
b) 2-1=1
c) 1+1+1=3.

Birthdays
9 Jan - Mrs. Kiruba Anesh
12 Jan - Mr. Allwynraj Gnana Joseph
13 Jan - Mrs. Vijila Merlin Rose A
28 Jan - Mrs. Deepa Bestlin
29 Jan - Mrs. Siron Mani. S

Wedding dayS
15 Jan - Mr. & Mrs. Giftson Das Wilson
26 Jan - Rev. Soundarapandian

பிறந்த

ொள் மற்றும் திருமண

ொளுக்கொை வொக்குத்தத்தம்:

எழும்ெிப் ெிரகாெி; உன் ஒைி வந்தது, கர்த்தருமடே ைகிமை உன்யைல் உதித்தது.
ஏொோ 60 :1
Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen upon thee. Isaiah 60 :1

குறிப்பு:

1. யவதாகைத் யதர்வு முழுதாைில் எழுதி அனுப்ெ யவண்டிே கமடெி நாள்:
24-01-2021.
2. நாம் ஒரு வருக்பகாருவர் ஆயலாெமன ெண்ணாைலும், அமலயெெிமே
ெேன்ெடுத்தாைலும் தாங்கைாகயவ வாெித்து எழுதவும்.
3. பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை யவத வாெிப்பு ெட்டிேலில் உள்ை ெடிதினமும் யவதத்மத
வாெித்து வந்தால் ஒரு ஆண்டுக்குள்ைாக வாெித்து முடித்து விடலாம்.

உங்களுக்கொக பஜபிக்கும்

Rev. S. பசௌந்திரபொண்டியன்
நசகர குரு
புநை நசகரம்

