கர்த்தாவே, எதுேரைக்கும் இைங்காதிருப்பீர்.

சங்கீ தம் 6:3

ததன்னிந்திய திருச்சரப, திருதெல்வேலி திருமண்டலம்

ஜூன் - 2021

புவன வசகைம்

தசய்தி மலர் - 8

தபதஸ்தா C.S.I. ஆலயம்

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானேேர்கவே,
கர்த்தாவே, எதுேரைக்கும் இைங்காதிருப்பீர்* (சங்கீ தம் 6:3)
ககாவைானா

வ ாயானது

முதலாம்

அரல, இைண்டாம்

அரல, மூன்றாேது

அரல என்று வபாய்க்ககாண்வட இருக்கிறது. எதுதுேரைக்கும் வதேனாகிய கர்த்தர்
ம்மீ து இறங்காது இருப்பார்? எப்கபாழுது இந்த சூழ் ிரல மாறும்?
அேசைமான ஒரு வேரலக்காக இைண்டு வபர் வேகவேகமாக
ககாண்டிருந்தனர்.

திடீகைன

மரை

ேந்து

ேிட்டது.

இைண்டு

டந்து வபாய்
வபரும்

ஒரு

கரடவயாைம் மரைக்கு ஒதுங்கினார்கள். அேர்களில் ஒருேர் 'என்ன இது, இந்த
வ ைம் பார்த்து மரை ேந்து ேிட்டவத!' என சலித்து ககாண்டார். இன்கனாருேவைா
'மரை கபய்ேது சகஜமானது. ஆனால் இது எவ்ேளவு வ ைம் கபய்யப்வபாகிறவதா
கதரியேில்ரலவய' என்று

அங்கலாய்த்து

ககாண்டார்.

மனித

ோழ்க்ரகயிலும்

துன்பங்களும் கஷ்டங்களும், பிைச்சரனகளும், சகஜமானவத. ஆனால் ேந்துேிட்ட
கஷ்டங்களும் வசாதரனகளும் எவ்ேளவு காலம் இப்படிவய கதாடைப்வபாகிறது?
என்ற

வகள்ேிக்கு

ேிரட

கதரியாமல்

வபாகும்வபாது

தான்

சலிப்பும், பயமும்,

வசார்வும், ம்பிக்ரக இைப்பும், மனத்தளர்வும் ஏற்பட்டு ேிடுகிறது.
1. கர்த்தர் கசால்லியிருக்கிற கர்ப்பத்தின் கனிரய கண்களால் காண இனியும்
எதுேரைக்கும்

காத்திருப்பது,

என்ற

வகள்ேி

ஆபிைகாமிற்கு

ிச்சயம்

வதான்றியிருக்கும்.
2. எத்தரன காலம் இந்த அந் ிய

ாட்டில் சிரற ரகதியாக முடங்கி கிடப்பது

என்ற வகள்ேி வயாவசப்பிற்கு கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கும்.
3. மன ிரலயும் உடல்

ிரலயும் பாதிக்கப்பட்டு எதுேரைக்கும் ேியாகுலப்பட்டு

ககாண்டிருப்பது என்ற வகள்ேி வயாபுேிற்கு

ிச்சயம் எழுந்திருக்கும்.

ஆனால் எதுேரைக்கும் என்ற வகள்ேிக்கு இந்த மூன்று வபருவம முடிரே
கண்டனர். எதுவும் அப்படிவய எந் ாளும் கதாடர்ந்து ேிடப்வபாேதில்ரல. வதேன்
வமல்

ம்பிக்ரக ரேத்து அேரை சார்ந்து ககாண்டு ோழ்கின்றேர்கள் தங்கள்

துன்பங்களுக்கு

ஒரு

முடிரே

எத்தரனதான் இருள்

காணாமல்

வபாய்

ேிடுேதில்ரல.

இைவு

ிரறந்ததாக இருந்தாலும் கேளிச்சம் ேசும்
ீ
பகல் ேைாமல்

வபாேதில்ரல. எதுேரைக்கும் இந்த ககாவைானா துன்பம் கதாடைவபாகிறது? என்ற
வகள்ேிக்கு ேிரட காண்பது கடினம். ஆனால் வதேன் அரேகரள அறிோர். சில
சூழ் ிரலகளில் அந்த வகள்ேிக்கு ேிரட காணும் கபாறுப்பு
அேற்றில் ஒரு சிலேற்ரற

ம்மிடவம இருக்கும்.

ாம் காண்வபாம்.

சில துன்பங்களுக்கு, வ ாய்களுக்கு, வேறு யாரும் அல்ல, ாம் தான் காைணம்.
தேறான முடிவுகள், தேறான குணங்கள், தேறான ஆவலாசரன, வதேரன சார்ந்து
கசயல்படாரம வபான்றரேயும் துன்பங்கள்
இரேகரள

உணர்ந்து

திருத்தி

ககாள்ளவும்,

ஒப்புைோகும்வபாது மட்டுவம துன்பங்கள்
ஒருவேரள
ம்மிடம்

ம்மிடம்

வபாதியளவு
மாற்ற

வபாதிய

ஆகவே

வதேன்

தேறுக்காக

மனம்

ேருந்தி

ீங்குவுதற்கான சூந் ிரல உருோகும்.
அளவு

தாழ்ரம

சகிப்புத்தன்ரமயும்,

இல்லாமமலிருக்கலாம்.
பாத்திைமாக

ீங்காமல் கதாடை ேைி ேகுக்கும்.

ம்ரம

இல்லாமமலிருக்கலாம்.

ேிட்டு

பக்குேப்படுத்தி

துன்பங்கரள

உபவயாகிக்க

ககாடுக்கும்

பண்பும்

வதேனுக்கு
கூடும்.

உகந்த

இப்படிப்பட்ட

சூழ் ிரலயில் வயாபுரே வபால 'அேர் என்ரன வசாதித்த பின் சுத்த கபான்னாக
ேிளங்குவேன்' என்று

ாமும்

அன்பானேர்கவள,
ேைியில்

ம்பிக்ரகவயாடு வபச பைகி ககாள்வோம்.

ீங்கள் வதேனுரடய ஆளுரகக்கு உட்பட்டு அேருரடய

டக்கும்வபாது

ம்

துன்பங்கரள

வதேன்

தம்முரடய

மகிரமப்படும் ேிதமாக பய்னபடுத்துோர் என்பது உண்ரம. ஒருவேரள
'எதுேரைக்கும்

இந்த

துன்பங்கள்'

என்று

வகட்பீர்களானால்,

ாமம்
ீங்களும்

'அேருக்கு

உகந்தேர்களாகவும், அேைது திட்டத்திற்கு ஏற்றேர்களாகவும் மாறும்ேரை என்பவத
வதே சமுகத்தின் பதிலாக இருக்கும். ஆகமன்!

Dear beloved in Christ,
“My soul is in deep anguish. How long, LORD, how long?” - Psalm 6:3
The corona pandemic is continually spreading in the form of first, second and
third waves. How long will the Lord not relent concerning us? When will this
situation change?
There were two men who were walking swiftly to do an urgent job. Suddenly
it started to rain. The two men stepped aside to a shop to shelter against the rain. One
of them grumbled and said, “What is this? it has started raining at such a time as
this?”. But the other person said in distress, “it is usual for it to rain, but how long
will it last?”. In our human lives also, troubles, difficulties, problems are usual but
how long will the troubles, difficulties, problems that have come last? When we do
not know the answer to these questions, we end up grumbling, become fearful,
sorrowful, without hope and distressed.
1. The question, “how long should I wait to see the fruit of the womb which God
has promised?” would have surely come to Abraham.
2. The question, “how long should I suffer as a prisoner in foreign soil?” would
have surely come to Joseph.
3. The questions, “how long will I be affected in body and mind and live in
distress?” would have surely come to Job.
But the three of them definitely got the answer to the question, “how long?”.
There is nothing that is going to last forever. Those who have hoped in God and put
their trust in Him, will definitely see an end to their troubles. No matter how dark the
night is, the brightness of the dawn will surely break in. To answer the question, “how
long will this corona pandemic last?” is difficult. But God knows the answer to every
question. In some circumstances the responsibility to find answer to such questions
would lie with us. We will see the answer to a few of those questions in the following
paragraphs.
For some troubles, diseases, nobody else but we ourselves would be
responsible. Wrong choices, wrong character, wrong counsel, acting independently
of God, such things would be the cause of continual trouble in our lives. When we
realize, regret and repent over these, only then the troublesome circumstances in our
lives would begin to change.

Probably we do not model humility, do not possess the required amount of
patience, generosity in our lives. Therefore, to mould us and shape us into the right
person we ought to be God may choose to use these troubles. In situations like these
let us like Job say, “…when he has tested me, I will come forth as gold.”

Beloved in the Lord Jesus Christ, when you surrender to the Lordship of Christ
and walk in His ways the Lord will use your trouble and hardship for His glory. It
could be that you are asking, “’how long will these troubles last?” “Till we become
worthy of Him and become a vessel that will fit His plan”, will be the answer from
God’s presence. Amen!

திருேசன ஊழியம்
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வேதாகமத்வதர்வு - அப்வபாஸ்தலர்
I.

தபாருத்துக (Match the following)
ஆறுதலின் மகன் Son of consolation - இைத்த
அக்ககல்தமா Aceldama

- வதால் பதனிடுகிறேன் Tanner

பர்னபா Barnabas

- வதாற்காள் Dorcas

தபீத்தாள் Tabitha

- வயாவசப்பு Joseph

சீவமான் Simon

II.

ிலம் Field of blood

- வயாவச Joses

ஓரிரு ோர்த்ரதகேில் ேிரடயேி (Answer in a word or two)

1. வதோலயத்ரத காக்கிறேர்கள் யார்?

Who guards the church?
2. யாரை கர்த்தர் அனுதினமும் சரபயில் வசர்த்துக் ககாண்டு
ேந்தார்?

Whom did the Lord bring into the church daily?
3. பவுலின் வபச்ரச வகட்க மிகுந்த ஆடம்பைத்துடவன ேந்த ைாஜா ைாணி யார்?
Who were the king and queen who came with great pomp to hear Paul speak?
4. ான் கிறிஸ்தேனாகிறதற்கு ககாஞ்சங்குரறய
பண்ணுகிறாய். யார் யாரிடம் கூறியது?

ீ என்ரன சம்மதிக்க

You are persuading me a little while before I become a Christian. Who told this to whom?
5. யூத தாய்க்கும் கிவைக்க தகப்பனுக்கும் பிறந்த மகன் யார்?
Who was the son born to a Jewish mother and a Greek father?
III.

ேிடுகரதகள் (Riddles)

1. வகட்டரத ககாடுக்கேில்ரல
வதரேயானரத ககாடுத்தார்.
அது என்ன?

Did not give what was asked
Gave what was needed.
what is that?
2. ஏற முடியாத வகாட்ரட
வகாட்ரடரய சுற்றி வேட்ரட
வேட்ரடக்குள் காக்கப்பட்ட முட்ரட
முட்ரடக்குள் தங்க முட்ரட.
அது யார்?

Impossible to climb the fort
Hunting around the fort
Eggs preserved during hunting
Golden egg inside the egg
Who is it?
3. பட்டாளத்து மனிதன்
புத்தியுள்ள மனிதன்
வதடி ேந்த மனிதர்களின்
வதரேகரள சந்தித்தேன்.
அேன் யார்?

An Army man
A wise man
Who met the needs of the men who came in search
Who is he?
4. அப்வபாஸ்தலர் டபடிகளில் பவுல் எத்தரன மிஷனரி பயணங்கள்
வமற்ககாள்கிறார்?

How many missionary journeys did Paul travel according to the book of Acts?
5.

ேட்டில்
ீ
vegetable கூட்டு கசய்ய பயன்படும் கபாருள் என்னுரடய கபயரில்
தீவு உள்ளது. ான் யார்?

I am used to make vegetable dishes and I also have an island by my name. Who am I
(Tamil name)?
ஏப்ைல் மாதம் வேதாகமத் வதர்வு ேிரடகள் - வயாோன்
1. தன்ரன அனுப்பினேருரடய கிரிரயரய முடிப்பது 4:32,34
2. எருசவலம் வதோலயப் பிைதிஷ்ரடபண்டிரக 10:22
3. கபத்சாயிதா 1:44
4. இவயசு ககாடுக்கும் ஜீே தண்ண ீர் 4:10,14
5.

ிக்ககாவதமு 3:1

6. கபத்தா 19:13
7. கிகலவயாப்பா மரியாள் 19:25
8. இருரள 3:19
9. சீகார் 4:5,6
10. ியாயப்பிைமாணம், கிருரபயும் சத்தியமும் 1:17
11. அயிவனான் 3:23
12. வதாற்றத்தின்படி, ீதியின்படி 7:24
13. தன் ஜீேரன 12:25

14. 7
15.
கானாவூர் கல்யாணம் 2:1-12

ாவன திைாட்ரசகசடி 15:1

5000 வபருக்கு வபாஷித்தல் 6:1-14

ாவன ஜீே அப்பம் 6:35

கபதஸ்தா குளம் 38 ேருட ேியாதி 5:1-15

ாவன ோசல் 10:9

அைசு அலுேலர் மகன் குணமாதல் 4:46-54
தண்ணர்ீ வமல்

டத்தல் 6:14-21

பிறேி குருடன் பார்ரேயரடதல் 9:1-12
லாசரு உயிவைாடு எழுப்புதல் 11:1-44

ாவன ேைியும் சத்தியமும்
ஜீேனுமாயிருக்கிவறன் 14:6
ாவன

ல்ல வமய்ப்பன் 10:11

ான் உலகத்திற்கு
ஒளியாயிருக்கிவறன் 8:12
ாவன உயிர்த்கதழுதலும்
ஜீேனுமாயிருக்கிவறன் 11:25

ஏப்ைல் மாதம் வேதாகம வகள்ேிகளுக்கு சரியான ேிரடகள்
எழுதினேர்கள்
1. Mr. Bestlin
2. Mrs. Deepa Bestlin
3. Mrs. Prema Samson
4. Mrs. Dharshana Kishan
5. Mrs. Shalini Madhavan

Birthdays
3 June
6 June
13 June
15 June
26 June
26 June

Mr. Arul Ruban J
Mrs. Sharmi Joel
Mrs. Kavitha
Mrs. Shalini
Mr. Giftson Das Wilson
Mr. Richard Boon P

Wedding day
9 June – Mr. & Mrs. Jefferson T
22 June – Mr. & Mrs. Jerome Lawrence

பிறந்த ொள் மற்றும் திருமண ொளுக்கான ோக்குத்தத்தம்:
ெீ அேர்களுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; உன்ரனக் காக்கும்படிக்கு
ொன் உன்னுடவன இருக்கிவறன்.
எவைமியா 1:8

Be not afraid of their faces: for I am with thee to deliver thee, saith the LORD.
Jeremiah 1:8

Notes:
❖ Deadline for submitting answers to the Bible Quiz: 27 June 2021
❖ Due to Covid-19 restrictions, church service is conducted online through Zoom
every Sunday at 9:00am.
❖ Zoom prayer service in view of the coronavirus pandemic is conducted every
night at 9:30pm.
❖ Please stay home and stay healthy.

உங்களுக்காக தஜபிக்கும்

Rev. S. தசௌந்திைபாண்டியன்
வசகை குரு
புவன வசகைம்

