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கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவவர்கலே,  

இரண்டு விவசாய நண்பர்கள் இருந்தனர். அவர்களிடம் தரிசாய் பபான 
விளளநிலம் இருந்தது. அந்த வருடத்தில் நல்ல மளை பபய்தது. அந்த நண்பர்கள்  
நமது நிலத்தில் ஏதாவது விளதத்தால் நல்ல விளளச்சல் கிளடக்கும் என பபசி 
பகாண்டனர். தக்காளி பயிரிடலாம் என பயாசித்து மறுநாபள அதற்குரிய 
பவளலளய பதாடங்கினர். விளதத்தனர், பசடி சற்று வளர்ந்தது. முதல் விவசாயி 
தன் பதாட்டத்ளத சுற்றிலும பவலியளடத்தான். அவ்வப்பபாது வந்து பசடியில் 
நடுவில் வளரும் களளகளள பறித்து பபாட்டான். ஒவ்பவாரு நாளும் கவனமாய் 
நீர்ப்பாய்ச்சினான். இரண்டாம் விவசாயி, இவனுக்கு பவளலயில்ளல, 

இதற்பகல்லாம் பவலி பபாட்டு களள பிடுங்க பவண்டுமா, தண்ணரீ் பாய்ச்சினால் 
பபாதாதா? என்று கிண்டலாக அவ்வப்பபாது முதல் விவசாயியிடம் கூறுவான். 
கனி தரும் காலம் வந்தது. இரண்டு பதாட்டத்திலும் காய் காய்த்து குலுங்கியது. 
தினமும் மாளல இருவரும் பதாட்டத்ளத பார்ளவயிடும்பபாது இரண்டாம் 
விவசாயி 'நான் பவலி அளடக்கவில்ளல, களள பிடுங்கவில்ளல, ஆனாலும் 
என்னுளடய பதாட்டமும் நன்றாக காய்த்திருக்கிறதுதாபன, நீ பவலி அளடத்து 
உன் பணத்ளதயும், களள பிடுங்கி உன் பநரத்ளதயும் வணீாக்கி விட்டாய். நீ 
பவட்டி பவளல பசய்திருக்கிறாய்' என்று ஏளனம் பசய்தான். 'தக்காளிகபளல்லாம் 
நன்றாக முற்றி விட்டது. நாளள பறித்தால் சரியாக இருக்கும். ஆகபவ நாளள 
காளலயிபலபய இவற்ளற பறித்து சந்ளதயில் பபாய் பபாடுபவாம்' என்று பபசி 
பகாண்டார்கள். 



சாக்குகபளாடு மறுநாள் அதிகாலபம பதாட்டத்திற்கு வந்தனர். 
பவலியளடக்காத பதாட்டத்திலுள்ள காய்கள் எல்லாம் பறிக்கப்பட்டு பதாட்டபம 
அலங்பகாலமாக கிடந்தது. காரணம் யாபரா பநடுநாளாய் இந்த பதாட்டதளத 
கவனித்து வந்துள்ளனர். பறிக்க சரியான பநாம் பார்த்திருந்தனர். பவலியும் 
இல்லாததால் எந்த சிரமுமின்று பறித்து பசன்று விட்டனர். இளத கண்டவுடன் 
இரண்டாவது விவசாயிக்கு துக்கம் பதாண்ளடளய அளடத்தது. துக்கத்பதாடு 
திரும்பி பசன்றான். 

எல்லாக் காவபலாடும் உன் இருதயத்ளதக் காத்துக்பகாள், அதனிடத்தினின்று 
ஜவீஊற்று புறப்படும் என்று பவதம் பசால்கிறது. நம் இருதயத்ளத எப்படி காத்து 
பகாள்வது? கர்த்தருளடய வார்த்ளதகளள நம் இருதயத்தில் ளவத்து பசாதளன 
வரும்பபாதும், பிரச்சளனகள் வரும்பபாதும் அவற்ளற உபபயாகித்து, நம்ளம 
காத்து பகாள்ள பவண்டும்.  

இபயசுகிறிஸ்து நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் உபவாசிமிருந்து முடித்த 
பபாது, அவருக்கு பசியுண்டான பநரத்தில் பிசாசானவன் வந்து அவளர 
பசாதித்தான். கல்லுகளள அப்பங்களாகும்படி பசால்லும் என்று அவரிடம் ஆளச 
காட்டினான்.  அவரால் அப்படி முடியுபமன்றாலும், அப்படி பசய்யவில்ளல. 
கர்த்தருளடய வார்த்ளதகளினால் அவளன பவன்றார். 'மனுஷன் 
அப்பத்தினாபலமாத்திரமல்ல, பதவனுளடய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்பவாரு 
வார்த்ளதயினாலும் பிளைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபத' என்று கூறி அந்த 
பசாதளனளயயும், மற்ற பசாதளனகளளயும் கர்த்தருளடய வார்த்ளதகளள பபசி 
பிசாசானவளன பவன்றார். 

நாம் கர்த்தருக்கு பயந்து தீளமளய விட்டு விலகுகிறவர்களாய், கர்த்தளர 
அதிகமாய் பநசிக்கிறவர்களாய் இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ளம பகலி 
பசய்கிறவர்களும் இருக்கத்தான் பசய்வார்கள். பஜபித்த உனக்கும் நல்ல பவளல, 

பஜபிக்காத எனக்கும் நல்ல பவளல, உனக்கும் எனக்கும் என்ன வித்தியாசம் 
என்று பசால்வார்கள். அப்படி பகலி பசய்பவர்களின் வாழ்க்ளகளய 
பவளியரங்கமாக பார்த்தால் எல்லாபம நன்றாக இருப்பளத பபாலத்தான் பதரியும். 
ஆனால் பலன் பகாடுக்கும் காலம் ஒன்று உண்டு. அன்று நாம் பகம்பரீமாய் 
அறுவளட பசய்யலாம். 

எல்லாக் காவலலாடும் உன் இருதயத்ததக் காத்துக்ககாள், அதனிடத்தினின்று 
ஜவீஊற்று புறப்படும். - நீதி 4:23  

 



 

நல்ல அறுவளடளய பபற்று பகாண்ட விவசாயி பதாட்டத்ளத சுற்றி 
பவலியளடத்தளத பபால நாமும் நம் இருதயத்ளத கர்த்தருளடய வசனம் 
என்னும் பவலியினால் காத்து பகாள்பவாம். அதனிடத்திலிருந்து ஜவீ ஊற்று 
புறப்படும். அபநகர் நம்ளம பார்த்து ஆச்சரியப்படும்படியாக நம்ளம பதவன் 
உயர்த்துவார்.  கர்த்தளர பின்பற்றி தீளமக்கு விலகி ஜவீிக்கும் நமக்கு, 

உம்முளடய ஆபலாசளனயின்படி  நீர் என்ளன நடத்தி, முடிவிபல என்ளன 
மகிளமயில் ஏற்றுக்பகாள்வரீ் என்று நம்பிக்ளகயுடன் நாம் நம்ளம சுற்றிலும் 
பவலியளடத்து, கர்த்தருக்குள் ஜவீிப்பபாம். அப்பபாழுது பதவபன நடத்தி முடிவில் 
நம்ளம ஏற்று பகாள்வார். கர்த்தர் நம்ளம ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆபமன்! 

 

 

 



Dear beloved in Christ, 

There were two friends who were farmers. Both of them owned farmlands 

which were barren. That year the land received good rain. The two friends conversed 

among themselves that it if they would sow something in their lands that year then 

there would be a good harvest. They decided to farm tomatoes and started to work 

for that from the following day. They sowed the seeds and the plants began to grow 

a little. The first farmer built a fencing around his garden, he inspected his garden 

frequently and pulled out the weeds that would grow in between the plants. Every 

day he would water his garden with much care. The second farmer would mock the 

first farmer at times and say, “he does not have any other job, who would build a 

fence around the garden and remove weeds, is it not enough to just water the plants?”. 

The harvest season came, and the two gardens were filled with fruits. In the evenings 

when both of them would come to observe their gardens, the second farmer would 

look down on the first farmer and say, “I did not build a fence, did not remove the 

weeds even then my garden has borne much fruit, you have wasted your money and 

time building fences and removing weeds.” The tomatoes had ripened well so the two 

decided to harvest the tomatoes the next day and sell them in the marketplace. 

The next day both the farmers returned with sacks. The garden without fence 

was in ruins, and all the fruits were plundered. Someone had been eyeing this garden 

for a long time and waited till the harvest time. Once the harvest time had come, they 

plundered all the tomatoes from the garden. Sorrow gripped the second farmer and 

he returned home with much grief. 

The Bible says, “Guard your heart with all diligence, for from it flow springs 

of life”. How do we guard our heart? We need to keep God’s word in our hearts and 

use it during times of trouble and testing and guard our hearts. The Lord Jesus Christ 

when he had finished fasting and praying for 40 days, he was hungry, the devil came 

and tempted him. He tempted him by asking him to turn the stones into bread. Even 

though Jesus was able to do that he chose not to do that. The Lord Jesus overcame 

the devil with the word of God. He said, “Man shall not live by bread alone but by 

every word that proceeds from the mouth of God.” and overcame that temptation and 

also the other temptations. 



 

When fear God and shun evil and love Him more, there will always be those 

who would mock us. They would say that there is no difference between us even 

though you had prayed because both of us have good jobs. When we look at the lives 

of these mockers, outwardly everything will be looking fine. But there will come a 

time of harvest. At that time, we will reap the harvest without being put to shame. 

Guard your heart with all diligence, for from it flow springs of life. Proverbs 4:23 

Like how the farmer who reaped a rich harvest guarded his garden by building 

fences we need to guard our heart with the fence of the word of God. For from the 

heart flows springs of life. God will lift us high in such a way that many would see 

us and be amazed. We who fear God and shun evil, we need to be led by God’s 

counsel and have hope in God. Then in the end God will accept us into His glory. 

May the Lord Jesus Christ bless us. Amen! 
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லயாவான்      

I. ஓரிரு வார்த்ததகேில் விதடயேி  (Answer in a word or two) 

 

1. நாம் அறியாத இபயசுவின் பபாஜனம் எது?            

What is the kind of food that Jesus have to eat that we know nothing about?  

  

2. மாரிகாலத்தில் வந்த பண்டிளக எது?                      

Which feast was celebrated during wintertime?  

 

3.  பபதுருவின் ஊர் எது? 

Peter belonged to which city?  

 

4. நித்திய ஜவீ காலமாய் ஊறுகிற ஜவீ ஊற்று எது?  

Which is the fountain of water springing up into everlasting life? 

 

5. பரிபசயனும், யூதருக்கு அதிகாரியுமானவன் யார்? 

Who is the head of Pharisees and Jews? 

 

6. தளலவரிளசப்படுத்தின பமளட என்பதன் எபிபரயு பாளஷயில் பபயர் 
என்ன? 

What is the Hebrew name for the the platform that is called the Stone Pavement?  

 

7. இபயசுவினுளடய தாயின் சபகாதரியின் பபயர் என்ன? 

Who is the sister of Jesus’ mother?  

 

8. இளத விரும்புகிறவர்கள் ஆக்கிளன தீர்ப்புக்கு காரணமாவார்கள். 

People who love this will be condemned.  

 

9. யாக்பகாபுளடய கிணறு இருந்த ஊர் எது? 

In which city is Jacob's well?  

 

10.  பமாபசயின் மூலமாய் உண்டானது எது? இபயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் 
உண்டானது எது? 

What was given through Moses and what came through Jesus Christ? 

 

11. தண்ணரீ் மிகுதிளய இருந்த இடம் எது? 

In which place was plenty of water?  
 

12.  ____________ தீர்ப்பு பசய்யாமல் ____________ தீர்ப்பு பசய்யுங்கள் 

Judge not __________________, but judge ______________________?  

 

13.  விரும்பினால் கிளடக்காது, பவறுத்தால் கிளடக்கும். எது?  

If you love it, you will lose it but if you hate it, you will keep it. What is it?  
 



14.  இபயசு சிலுளவயில் அளறயப்படும் முன் பயாவான் சுவிபசஷத்தில் 
எழுதப்பட்டுள்ள அற்புதங்களும் இபயசு தன்ளன குறித்து சாட்சி பகாடுத்த 
நாபன என்ற வார்த்ளதயும் ஒபர எண்ணிக்ளக உளடயளவ அளவ 
எத்தளன? 

The number of miracles before Jesus was crucified and the words of Jesus that testified 

about himself as “I am” are of the same count. What number is it? 

 

15. பமபலயுல் பகட்டகபட்ட பகள்விக்கு வரும் விளடகளள பகாண்டு 
அற்புதங்களளயும் நாபன என்ற வார்த்ளதகளளயும் பபாறுத்துக்க?  

         Match the above question’s answer, the miracles with the words of Jesus as “I am”. 

 

 

லூக்கா – விளடகள் 

 

1. மரியாள் 1:48 

2. நயரீ் ஊரார் 7:16 

3. பைளமயாய்ப் பபாகாத பணப்ளபகளளயும் குளறயாத பபாக்கிஷத்ளதயும். 

12:33 

4. நல்ல சமாரியன் 10:29 

கனி பகாடாத மரம் 13:1 

இளளய குமாரன் 15:11 

ஐசுவரியவான், லாசரு 16:19 

பரிபசயன், ஆயக்காரன் 18:9 

விடாப்பிடியான விதளவ 18:1 

5. 1151 

6. குணமாக்கும் அற்புதங்கள்  

7. பிலாத்து 13:1 

8. ஏபராது, பிலாத்து 23:12 

9. ஏபராது 13:31,33 

10.  பநாவா, பலாத்து 17:26,28  

11.  பதவனுளடய இராஜ்யத்ளத பிரசங்கிக்க 4:43 

12.  பதாட்டக்காரன் 13:6-9 

13.  பயாவான் ஸ்நானகன் 7:24,26 

14.  சலாத்திபயல் 3:27 

15.  தீர்க்கதரிசி 4:24 

 

 



ஏப்ரில் மாதம் பவதாகம பகள்விகளுக்கு சரியான விளடகள் 

எழுதினவர்கள் 

 

1. Mr. Bestlin 

2.  Mrs. Prema Samson 

3.  Mrs. Dharshana Kishan 

4.  Mrs. Shalini Madhavan 

 
 Birthdays 

 

2-May   - Mr.Stanley Kumar S 

6-May   - Master.B.Kavin Leonel 

9-May   - Mr.Thaangaswamy T 

18-May - Mr.S.Samson 

26-May - Master.B.Sudan 

26-May - Mrs.Elizebeth Reeta A 

28-May - Mr.D.Willam Johnson 

28-May - Baby. Liana Grace Bestlin 

 
 
Wedding day 

 

        12 May – Mr. & Mrs. Devadhas Kishan Daniel 

        12 May – Mr. & Mrs. Arul Ruban J 

        20 May – Mr. & Mrs. D.Willam Johnson 

        20 May – Mr. & Mrs.  Godwin 

        28 May – Mr. & Mrs. Saravanan 

 
 

பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாளுக்கான வாக்குத்தத்தம்: 

எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒேிவந்தது, கர்த்தருதடய மகிதம 
உன்லமல் உதித்தது. 

ஏசாயா 60:1 

 

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

Isaiah 60:1 

 

 



 

Notes:  

❖ Deadline for submitting answers to the Bible Quiz: 30 May 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 கஜபிக்கும்  

Rev. S. கசௌந்திரபாண்டியன் 

லசகர குரு 

புலன லசகரம் 


