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“உங்கள் துக்கம் சந்த ோஷமோக மோறும்” - த
கி ிஸ்துவுக்குள்
ைிள்டைகளுக்கு,

ைிரியமான
இதயசு

தேவ

கி ிஸ்துவின்

நாமத்ேில் வாழ்த்துக்கள்!
தேவனுடைய

கிருடையினால்

ைிரதவசித்ேிருக்கித ாம்.

“உங்கள்

மார்ச்
துக்கம்

2019ல்

சந்தோஷமாக

மாறும்” (தயா 16:20). இடே வாசிக்கும் தைாது

இந்ே

உலகத்ேில் துக்கம் இல்லாே மனுஷன் யார்? வாழ்க்டக
முழுவேிலும் சந்தோஷமாக வாழக்கூடியவன் யார்? என்
தகள்விகள் வரலாம். நம்டம உண்ைாக்கின ஆண்ைவடரக்
கு ித்து தவேம் கூறுகி து,“நம்முடைய ஆண்ைவர் துக்கம்
நிட ந்ேவரும்,

ைாடு

அனுைவித்ேவருமாயிருந்ோர்….மமய்யாகதவ
நம்முடைய

ைாடுகடை

துக்கங்கடைச்

சுமந்ோர் “(ஏசா 53:3,4.)

அவர்

ஏற்றுக்மகாண்டு,நம்முடைய

ோவோன் 16:20

நம்முடைய

ைாவங்கள்,

கூறுகி து:"

நீங்கள்

துக்கங்கள்

எல்லாவற்ட யும்

சுமந்து, சிலுடவயில் மோங்கினார். நம்டமப்ைற் ி தவேம்
சந்தோஷப்ைடும்,

அழுது

நீங்கள்

புலம்புவர்கள்,
ீ

துக்கப்ைடுவர்கள்.
ீ

உலகதமா

ஆனாலும்,

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் (தயாவான் 16:20).
ோவது
ீ

ேன்

துக்கத்டேக்

கு ித்து,

என்

ஆத்துமா

துக்கத்ோல் நிட ந்ேிருக்கி து…. துக்கத்ேினால் என் கண்
மோய்ந்து தைாயிற்று;(சங் 88:3,9) ேன்னுடைய துக்கத்ேின்
மத்ேியிலும்
ைகலும்

தேவனாகிய

கூப்ைிடுகித ன்,

கர்த்ேடர

உம்டம

தநாக்கி

தநாக்கி

இரவும்,

கூப்ைிட்டு,

உமக்கு தநராக என் டககடை விரிக்கித ன் என்கி ார்.
அதே

ோவது
ீ

ோன்

தமல்

இரக்கமாயிரும்

மைற்றுக்மகாண்ை

ஆசீர்வாேத்டேக்

கு ித்து, கர்த்ோதவ நீர் எனக்கு சகாயராய் இரும், என்
என்று

கூப்ைிட்ை

மைாழுது.

என்

புலம்ைடல ஆனந்ேக் கைிப்ைாக மா ப்ைண்ணின ீர் என்று
சந்தோஷமாகக் கூறுகி ார். (சங். 30:9-11)
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Tamil Gospel Church is a nonprofit religious corporation organized exclusively for religious purposes and served mostly by volunteers of their time and service.
If you have any questions about this Newsletter, please contact membership@tamilgospelchurch.org.

KIDS’ CORNER

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

THE STORY OF ABRAHAM AND ISAAC

TO BE CONTINUED

Esther Devakadatcham
John Wesley Joseph
Daniel Sam Abraham
Nalanda Devaraj
Monisha Jenice
Blezo Philip Geopher
Jagatha Seenivasan
Moorthy
Arun
Grace Sharon Aaron
Jiya John
Jeyashree Vijesh
Dhinesh Paul
Immanuvel Sathyan
Chris Jaden Joseph

1-Mar
2-Mar
3-Mar
4-Mar
5-Mar
5-Mar
6-Mar
8-Mar
10-Mar
11-Mar
12-Mar
13-Mar
13-Mar
15-Mar

Sathya Anand
Jerome David
Gracia Amirtharaj
Nancy Kingsley
Leah Devaraj
Jenifer Robin
Jesintha Benneaser
Soumya Nelson Mathad
Jebastine Vetharaj
Valentina Immanuvel
Immanuel Anand
Abigail Sharon Abraham
Danny Dominic
Samuel Caleb

15-Mar
19-Mar
19-Mar
20-Mar
21-Mar
22-Mar
22-Mar
24-Mar
24-Mar
24-Mar
27-Mar
28-Mar
28-Mar
30-Mar

MARCH 6th 2019 AT 7:30 PM
142 SANDHILLS RD, MONMOUTH JCT, NJ 08852

MINISTRY UPDATES
JUNIOR BIBLE QUIZ (JBQ)
JBQ - Master level meet 4 took place at Monmouth Worship Center, Marlboro, NJ on Saturday, February 9 th 2019. Out
of 11 teams our team ‘Knights 4 Christ – Faith’ was the Master League Champions and our team ‘Knights 4 Christ –
Salvation’ came in 6th place. All Glory to God. Congratulations to our kids.
JBQ - Achiever level meet 4 took place at Evangel Church, Scotch Plains, NJ on Saturday, February 9 th 2019. Team
‘Knights 4 Christ – Grace’ came in 5th place and team ‘Knights 4 Christ – Joy’ came in 8th place. All Glory to God.
Congratulations to our kids.

TEEN BIBLE QUIZ (TBQ)
TBQ meet 4 took place at Living
Hope
Worship
Center,
Swedesboro, NJ on Saturday,
February 23rd 2019. Out of 6
teams our team ‘Knights for Christ
– Redemption’ came in 1st place.
All Glory to God. Congratulations
to kids.
– Rajasingh

FEBRUARY SPECIAL WOMEN’S
FELLOWSHIP MEETING AND
LUNCHEON CELEBRATING

“HIS LOVE”

TESTIMONY

COME AND HEAR,
ALL YOU WHO
FEAR GOD;
LET ME TELL YOU
WHAT HE HAS
DONE FOR ME.

We participated in a 30-hour famine. We fasted
for 30 hours in honor of the kids around the
world who suffer from starvation. My sister and
I helped raise money for this cause and our
youth group was able to raise over 2,700
dollars to support 11 children for an entire year.
We thank god for allowing us to have this
experience and for keeping us healthy and safe
during the time period.

- Kaitlyn & Kezia

RUTH CHAPTER 4 - TRIVIA
1. What did Boaz do at the town gate?
2. Who came along there?
3. Who else Boaz called and made them to sit with him?
4. Boaz called him and asked him to sit with him. Why?
5. What was the guardian-redeemer’s response?
6. Why did he remove his sandals?
7. What did Boaz then announce to all the people and
elders?
8. How did the people and elders at the gate respond?
9. What did the women say to Naomi after Ruth gave birth
to a son?
10. What is Naomi’s son’s name?

RUTH, A FOREIGNER
FROM MOAB
BECOMES THE GREAT
GRANDMOTHER OF
DAVID!
GOD LONGS TO
REDEEM ORDINARY
WOMEN FOR
EXTRAORDINARY
PURPOSES!!

PASTOR’S MESSAGE (CONTD.)

-

நமக்கு ஏற்ைடும் கஷ்ைங்கள், துக்கங்கள் மூலமாக
தேவன்

நம்டம

ைரிசுத்ேப்ைடுத்துகி ார்.

நம்முடைய

வாழ்க்டகயின்

வழிகடை

ஆண்ைவடர

தநாக்கி

கூப்ைிட்டு

அ ிக்டகயிடும்

மைாழுது

ைரிசுத்ேமாகித ாம்,

ஒவ்மவாருவருடைய
உண்டு.

இருக்கலாம்,

சூழ்நிடலகடைக்

இருக்கலாம்,

கு ித்ே

மற் வர்கடை

நம்ைி

இருக்கலாம்.

கர்த்ேருடைய

வார்த்டே

துக்கம்

துக்கமாய்

கு ித்ே

இருக்கலாம்,
“உங்கள்

சந்தோஷமாய்

நம்

துக்கங்கள்

துக்கமாய்

எேிர்காலத்டேக்

நாம்

ைாவத்டே

வாழ்க்டகயிலும்

ஆவிக்தகற்

ைிள்டைகளுடைய

தநர்ப்ைடுத்துகி ார்.

துக்கமாய்

ஏமாந்ே

துக்கமாய்

மசால்லுகி து

மாறும்”.

நம்முடைய

வாழ்க்டகயில் அது ஆசீர்வாேமாய் மாறும். ஏமனன் ால்,
இது

தேவனுடைய

அவர்

வார்த்டே,

கட்ைடையிை

அவர்

நிற்க்கும்.

மசால்ல

இது

ஆகும்,

தேவனுடைய

வார்த்டே மாத்ேிரமல்ல, இது தேவனுடைய கட்ைடை.
தயாபு

ஒரு

சாோரண

தேவனுக்குப்
மனுஷன்.

ையந்து,

மனுஷன்

மைால்லாப்புக்கு

உலகப்ைிரகாரமாக

எல்லாரிலும்
ஆஸ்ேிகளும்,

அல்ல.

அவர்

விலகுகி

கிழக்கத்ேியப்

புத்ேிரர்

மைரியவனாயிருந்ோன்.

ஏராைமான

ைணிவிடைக்காரர்களும்

இருந்ோர்கள்.

உலகப்ைிரகாரமாகவும்,

ஆவிக்குரியைிரகாரமாகவும்

தேவனால் ஆசீர்வேிக்கப்ைட்டு உயர்ந்ேவனாய் இருந்ோன்.
ஆனால்,
(தயாபு

ஒதர
2:11

நாைில்
-

எல்லாவற்ட யும்

13)

தயாபுவுக்கு

இழந்ோன்

வந்ே

துக்கம்

சாோரணமானேல்ல.
இதயசு கி ிஸ்து ேம்முடைய ைாடு மரணத்டேக் கு ித்து
மசால்லும்

தைாது

சீ ஷர்களுடைய

அடைந்ேது.

அவர்களுடைய

மனம்

துக்கம்

உயிர்த்மேழுேடலப்

ைற் ி

அவர்கள் கருத்ேில் மகாள்ைவில்டல. இதயசு கி ிஸ்து
ேம்முடைய

சீஷர்கடை

ைைகுகடைவிட்டு,

அடழக்கும்தைாது

வடலகடைவிட்டு

ேங்கள்

வந்ோர்கள்.

ஆண்ைவரிைம் தைாகித ாதம நமக்கு என்ன கிடைக்கும்
என்று

தயாசிக்காமல்

அவருக்குப்

ைின்

மசன் ார்கள்.

இதயசுவுைன் ைைகில் மசன் தைாது கைல் மகாந்ேைித்ேது
அடலகள் ைைகு நிரம்ைத்ேக்கோக தமாேிற்று.

சீஷர்கள்

ையத்ேில்

அல ினார்கதை

ேவிர,

மற்ம ாரு

நாள்

ைிரசங்கிக்கச்

மசன் தைாது

துக்கப்ைைவில்டல;

இதயசுவுைன்

சுவிதஷசத்டே

சமாரியர்கள்

அவர்கடை

ஏற்றுக்மகாள்ைவில்டல. அந்ே இைத்டே விட்டு தைாகச்
மசான்னார்கள்.அவர்களுடைய
அடைந்ேதே
கி ிஸ்து

ேவிர,

துக்கம்

உங்கைில்

மகாடுப்ைான்

என்று

இதயசு"

இதயசு

என்டனக்

மசான்னதைாது,

காட்டி

நாதனா

என்று

இருேயம் துக்கப்ைைவில்டல.

அவர்களுக்கு இருந்ே "ஒதர ஆசிர்வாேம்
எல்லாம் அவர் ைார்த்துக்மகாள்வார் என்

சந்தோஷத்ேில்
ேம்முடைய
தைாது

எரிச்சல்

அடையவில்டல.

ஒருவன்

கலங்கினார்கள்.அவர்கள்
ஏமனன் ால்

இருேயம்

இருந்ோர்கள்.

ைாடு

மரணத்டேக்

சீஷர்களுடைய

அவர்களுடைய

மனம்

இதயசு

கி ிஸ்து

கு ித்து

மசால்லும்

துக்கம்

உயிர்த்மேழுேடலப்

அடைந்ேது.

ைற் ி

அவர்கள்

கருத்ேில் மகாள்ைவில்டல.
.இதயசு

கி ிஸ்து

ேம்முடைய

அடழக்கும்தைாது

ேங்கள்

வடலகடைவிட்டு

வந்ோர்கள்.

தைாகித ாதம

நமக்கு

தயாசிக்காமல்

சீஷர்கடை
ைைகுகடைவிட்டு,

என்ன

ஆண்ைவரிைம்
கிடைக்கும்

அவருக்குப்

ைின்

என்று

மசன் ார்கள்.

இதயசுவுைன் ைைகில் மசன் தைாது கைல் மகாந்ேைித்ேது
அடலகள் ைைகு நிரம்ைத்ேக்கோக தமாேிற்று.
ையத்ேில்

அல ினார்கதை

ேவிர,

மற்ம ாரு

நாள்

ைிரசங்கிக்கச்

மசன் தைாது

சீஷர்கள்

துக்கப்ைைவில்டல;

இதயசுவுைன்

சுவிதஷசத்டே

சமாரியர்கள்

அவர்கடை

ஏற்றுக்மகாள்ைவில்டல. அந்ே இைத்டே விட்டு தைாகச்
மசான்னார்கள்.அவர்களுடைய
அடைந்ேதே
கி ிஸ்து

ேவிர,

துக்கம்

உங்கைில்

மகாடுப்ைான்

என்று

இதயசு"

எரிச்சல்

அடையவில்டல.

ஒருவன்

இதயசு

என்டனக்

மசான்னதைாது,

கலங்கினார்கள்.அவர்கள்
ஏமனன் ால்

இருேயம்

நாதனா

காட்டி
என்று

இருேயம் துக்கப்ைைவில்டல.

அவர்களுக்கு இருந்ே "ஒதர ஆசிர்வாேம்
எல்லாம் அவர் ைார்த்துக்மகாள்வார் என்

சந்தோஷத்ேில் இருந்ோர்கள்.

- Pastor K.S.S. Joseph

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

P&W Preparatory Prayer

Every Saturday

Every Wednesday

1st of Every Month

Every Thursday

at 9:00 PM

at 9:30 PM

at 9:00 PM

at 9:30 PM

641-715-3294

401-283-5650

641-715-328

641-715-3294

197264#

56532#

671733#

197264#

