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"உம்முடைய சித்தத்தின்படியய ஆகக்கைவது" (Thy will be done)
இந்த புதிய மாதத்திலும் ஜசய்தி மடல்
மூலமாகச்

சந்திப்பதில்

மகிழ்ச்சியதடகியறன்.
ஆண்டவராகிய

இயயசு

ஜெபித்திருப்பதத

நாம்

கிறிஸ்து

பல

இடங்களில்

அறிந்திருக்கியறாம்.

இங்கு

மத்யதயு 26: 36 - 46 வசனங்களில் மூன்று முதற ஒயர
வார்த்ததகதளக்
"உம்முதடய
ஜெபத்தில்

கூறி

ஜெபிப்பததப்

சித்தத்தின்படியய

பிதாயவ

பார்க்கியறாம்.

ஆகக்கடவது"

என்னுதடய

முழு

இந்த

வாழ்க்தகயும்

கூறியிருந்தும்
யவண்டிய

ஜெபித்து

தருணத்தத

தங்கதள

தவற

ஆயத்தப்படுத்த

விட்டார்கள்.

ஆனால்

இயயசுகிறிஸ்து, தனிதமயாகச் ஜசன்று இந்தப் பாத்திரம்
என்தனவிட்டு
ஆகிலும்

நீங்கக்கூடுமானால்

என்

நீங்கும்படி

சித்தத்தின்படியல்ல,

ஜசய்யும்;

உம்முதடய

சித்தத்தின்படியய ஆகக்கடவது என்று ஜெபம்பண்ணினார்.
இரண்டாந்தரம்..

இந்தப்

பானம்பண்ணினாஜலாழிய
உம்முதடய

சித்தத்தின்படியய

ஜெபம்பண்ணினார்.

பாத்திரத்தில்

...நீங்கக்கூடாதாகில்

மூன்றாம்

ஆகக்கடவது"

,

முதறயும்

நான்
"

என்று

அந்த

உம்முதடய சித்தம் ஜசய்ய ஒப்புக்ஜகாடுக்கியறன் என்று

வார்த்ததகதளக் ஜசால்லி ஜெபம்பண்ணினார்.

இயயசுகிறிஸ்து

அன்பானவர்கயள, நம்முதடய வாழ்க்தகயிலும் எல்லா

ஆயத்த

ஜெபிப்பததக்

ஜெபமாகும்.

காண்கியறாம்.இது

சீஷர்கதளயும்

ஒரு

ஜெபிக்கச்

ஜசான்னார்.அவர்கயளா, தூங்கி விட்டார்கள். அவர்களிடம்
தமக்கு யநரிடப்யபாகிற எல்லாவற்தறயும் முன்யப

யநரமும்,

எல்லா

இருப்பதில்தல.

சூழ்நிதலகளும்

எல்லாவற்தறயும்

ஒன்றுயபால்

ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்கயவண்டும்.

சந்திக்க

நாம்
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If you have any questions about this Newsletter, please contact membership@tamilgospelchurch.org.

How many Bible heroes can you name?
This word scramble will give you some clues
Directions: unscramble the letters to write the name of these people in the Bible who depended upon God for their strength

KIDS’ CORNER - THE STORY OF ABRAHAM AND ISAAC

TO BE CONTINUED

Kezia Edward
Jerome Rajan

1-Apr
1-Apr

Danlet Robert
Anthony Rani

2-Apr
2-Apr

Enoch Anbu
Anu Jefferson
Joash Kingston

3-Apr
3-Apr
4-Apr

Rujul
Giritharan Abraham

5-Apr
6-Apr

Jeyahar Vijesh
Dhyahar Vijesh

6-Apr

Harini Ravisankar

6-Apr
7-Apr

Nikhil Santhosh
Dorathy Talia

9-Apr
10-Apr

Sharlin Sangeetha
Kavitha Nirmal

11-Apr
12-Apr
15-Apr

Enoch Anand
Aravin Chand
Albert S Robertcecil
Samuel John
Jancy Ruban

16-Apr
17-Apr
17-Apr
18-Apr

Ramesh Prabu
Jesudasan Kanagaraj
Ethan Solomon
Brigilin Stanley
Jerrell Gipson
Joshua Devasagayaraj
Malar Gipson
Sarah Amirtharaj
Gipson George
Sam Rose Rose
Mervyn Jonathan Abraham
Sahana Premkumar
Jayden David
Samuel Masilkodi
Kennedy Daniel
Johan John
Preethi Santhosh
Elizabeth Ravichandran
Aiden Albert

20-Apr
21-Apr
21-Apr
21-Apr
22-Apr
23-Apr
23-Apr
24-Apr
25-Apr
25-Apr
25-Apr
26-Apr
26-Apr
27-Apr
27-Apr
28-Apr
28-Apr
28-Apr
29-Apr

Ethan Evander Vedaraj
Mabel Rajathi Quilinol
Narayanan

30-Apr
30-Apr

Nirmal & Kavitha Nirmal

16-Apr

Brigilin Stanley & Minu Brigilin

22-Apr

Joe Patrick & Anitha Joe

24-Apr

Gipson George & Malar Gipson

26-Apr

Selvin David & Jacqulin David

27-Apr

MINISTRY UPDATES
2019 JBQ - District Finals for both Master and Achiever Level happened at Calvary Temple International,
Wayne, NJ on Saturday, February 23rd 2019.
At the Master Level, out of 11 teams our team ‘Knights 4 Christ – Faith’ came in 3rd Place and selected for
North East Regional. And the second team ‘Knights 4 Christ – Salvation’ came in 6th place.
At the Achiever level team ‘Knights 4 Christ – Grace’ came in 5th place.

All Glory to God. Congratulations to our kids.
Please keep these kids and the ministry in your prayers.
– Rajasingh

TBQ District Finals took place on Saturday, March 30th 2019. Our team Knights for Christ – Redemption won
the Middle School League District and South League Season Championship.

All Glory to God. Congratulations to kids.
– Rajasingh

PASTOR’S MESSAGE (CONTD.)
பவுல் எயபசியர் 6:13 &15ல் சர்வாயுதவர்க்கத்டதயும்
எடுத்துக்ககாள்ளுங்கள்.
ஆயத்தம்
என்னும்
பாதரட்சடயக்
கால்களியே
கதாடுத்துக்ககாள்ளுங்கள் என்று கூறுவடதக்
காண்கின்ய ாம். இந்த ஆயத்தம் நம்முடைய
தி டையயா, பரிசுத்தயைா, பக்தியயாஅல்ே; இதற்கு
நம்டை
ஆயத்தப்படுத்துகி வர்
யதவயே.
(2ககாரி.5:4) இயயசுகிறிஸ்து ைனிதோக பூமியில்
ஜீவித்தாலும் தான் யதவனுடைய குைாரன் என்படத
அறிந்திருந்தார். அவர் ஞாேஸ்நாேம் கபற்
பின்ேர் ஆவியாேவராயே, வோத்திரத்துக்குக்
ககாண்டுயபாகப்பட்ைார்; நாற்பதுநாள் கெபித்தார்.
பிசாடச கவன் ார்.சீஷர்களிைம்
பஸ்காடவ
ஆயத்தப்படுத்த கசால்லி தம்முடைய பாடு,
ைரணத்டத கதரியப்படுத்திோர்.
ஸ்யதாத்திரப்பாட்டைப்பாடி,
ஒலிவைடேக்கு
கெபிக்க சீஷர்களுைன் கசன் ார்.
தன்னுடைய
ஊழியத்திலும் எல்ோ அற்புதங்கள் கசய்யும் முன்பு,
இராமுழுவதும் கெபித்து விட்டு கசல்வடத நாம்
யவதத்தில் வாசிக்கின்ய ாம். சீஷர்கள் கெபிக்க
கற்றுத்தர யவண்டும் என்று யகட்ை யபாது, அதில்
ஒரு
பகுதியாக
உம்முடைய
சித்தம்
பரைண்ைேத்தியே
கசய்யப்படுகி துயபாே
பூமியியேயும் கசய்யப்படுவதாக என்று கெபிக்க
கற்றுக் ககாடுப்படதப் பார்க்கின்ய ாம். ைடே
பிரசங்கத்திலும்,
பரயோகத்திலிருக்கி
என்
பிதாவின்
சித்தத்தின்படி
கசய்கி வயே
பரயோகராஜ்ஜியத்தில் பிரயவசிப்பான் ... (ைத்யதயு
7:21) இங்கு பிதாவின் சித்தம் கசய்வயத முக்கியப்
யபாதடேயாகக் கூறியுள்ளார்.
நம்முடைய
வாழ்க்டகயில் எப்யபாதும் யதவனுடைய சித்தம்
கசய்ய கெபிக்கயவண்டும்.
அவர் யதவனுடைய ரூபைாயிருந்தும், யதவனுக்குச்
சைைாய் இருப்படத ககாள்டளயாடிேப் கபாருளாக
எண்ணாைல்
தம்டைத்தாயை
கவறுடையாக்கி,
அடிடையின் ரூபகைடுத்து, ைனுஷர் சாயோோர்
(பிலி.2:6
&
7)
நான்
அவர்
அருயக
கசல்ேப்பிள்டளயாயிருந்யதன்
....
ைகிழ்ந்து
ககாண்டிருந்யதன். (நீதி.8: 30 & 31)

-

என்டே அனுப்பிேவருடைய சித்தத்தின்படி
கசய்து அவருடைய கிரிடயடய முடிப்பயத
என்னுடைய யபாெேைாயிருக்கி து. (யயாவான்
4:34) பரயோகத்திலிருந்து
பிதாவின் சித்தம்
கசய்யயவ வந்யதன் என்று குறிப்பிடுவடதக்
காண்கிய ாம்.ைத்யதயு
8ஆம்
அதிகாரத்தில்
குஷ்ையராகி ஒருவன் வந்து ஆண்ைவயர உைக்குச்
சித்தைாோல் என்டேச் சுத்தைாக்க உம்ைால் கூடும்
என் ான். அவனுக்கு காேகைல்ோம் யவதடே,
நிந்தடே ஆோலும் இம்ைட்டும் என்டே வழி
நைத்திேவர்
இனியைலும்
அவருடைய
சித்தத்தின்படி தன்டே
நைத்துவார் என்படத
அறிந்திருந்தான். இயயசு அவடே சுகைாக்கிோர்.
நாமும்,நம்முடைய எண்ணத்தின்படி
ஜீவிக்க
அல்ே. அவருடைய சித்தத்தின்படி கசய்ய நம்டை
முழுவதும் ஒப்புவிக்க யவண்டும். அவருடைய
சித்தத்தில் ஒரு Step விேகிோலும் All God’s plan will
be spoiled in our life. So, whenever we pray "Thy will be
done" என்று கெபிக்கயவண்டும். அவர் எப்யபாதும்
பிதாவின் சித்தம் கசய்து வந்ததால், பிதாவாேவர்
எப்யபாதும்
அவருைன்
இருந்து,
அவர்
கெபிக்கும்யபாது
1. வாேத்திலிருந்து
தூதன்
யதான்றி
கபேப்படுத்திோன்.(லூக்கா 23 :43)
2. உேகத்தில்
அயநக
முகங்கள்
ைட க்கப்பட்ையபாதும்,
இன்ேமும்
ைகிடைப்படுத்துயவன்
என்கி
சத்தம்
வாேத்திலிருந்து உண்ைாயிற்று. (யயாவான் 12:
27 & 28)
3. இயயசுகிறிஸ்து கர்த்தகரன்று நாவுகள் யாவும்
அறிக்டகபண்ணும்படிக்கும்
யைோே
நாைத்டத அவருக்குத்
தந்தருளிோர்.
அவருடைய நாைத்திோல் நாம் எடதயும் இன்று
கபற்றுக்ககாள்ளமுடியும் (பிலி.2 : 9 & 10)
இந்த கேந்து நாட்களில் நம்டை யதவனிைத்தில்
அவருடைய சித்தத்தின்படி கசய்ய நம்டை
ஒப்புக்ககாடுப்யபாம். கர்த்தரின்
ஆசீர்வாதம்
நைக்கு உண்ைாயிருப்பதாக.
- Pastor K.S.S. Joseph

JOIN US IN THE CHURCH CONFERENCE PRAYERS
Sunday Preparatory Prayer Men’s Fellowship Prayer Women’s Fellowship Prayer

Every Saturday
at 9:00 PM
641-715-3294
197264#

Every Wednesday
at 9:30 PM
401-283-5650
56532#

1st of Every Month
at 9:00 PM
641-715-328
671733#

P&W Preparatory Prayer

Every Thursday
at 9:30 PM
641-715-3294
197264#

