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“பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அவையப்பட்ட நசரேயனாகிய இரயசுவைத் ரதடுகிைீர்கள்; அைர்
உயிர்த்ததழுந்தார், அைர் இங்ரகயில்வை;” மாற்கு 16:6
கர்த்தருனடய

பரிசுத்த

ஸ்மதாத்திரம்.

அவருக்மக

நாேத்துக்கு
ேகினே

உண்டாவதாக.
இந்த
உங்கம

மே

ேதத்திலும்

ாடு

சதாடர்பு

இந்த

செய்தி

சகாள்

ேடல்

செய்த

மூலோக
மதவனை

துதிக்கிமேன். பல விதோை ெவால்களும், கலக்கங்களும்
நினேந்த இந்த நாட்க
விமெஷித்த

ஒரு

பயப்படாதிருங்கள்

நம்

உயிர்சதழுந்துவிட்டார்.
மவதவாக்கியங்க

நம்பிக்னகயின்

செய்தி;

மதவன்

இமயசு

“கிேிஸ்துவாைவர்

ின்படி நேது பாவங்களுக்காக ேரித்து,

அடக்கம்பண்ணப்பட்டு,
மூன்ோம் நா

ில் ஆண்டவர் நேக்கு தரக்கூடிய

மவதவாக்கியங்க

ின்படி

ில் உயிர்த்சதழுந்து,” (1 சகாரி 15: 3.4).

இமயசுவின்

வாழ்க்னகயில்

எதுவும்

தற்செயலாக

நடக்கவில்னல; அதுமபால் நம்முனடய வாழ்க்னகயிலும்

எதுவும் தற்செயலாக நடப்பதில்னல. அனத பரிசுத்த பவுல்
தைது நிருபத்தில் மராேர் 8:28 இல் குேிப்பிட்டுள்
வாழ்க்னகயில்
பின்ைணி

நடக்கும்

உண்டு,

கலங்காதிருப்பதாக(மயா

எல்லா

14:1).

காரியங்க

உங்கள்

ார். நம்

ிலும்

உண்னேயிமல

ஒரு

இருதயம்

அவனர

மதடி வந்த ேகதமலைா ேரியாள், யாக்மகாபின் தாயுோகிய
ேரியாளும்,

அனேயப்பட்ட

ெிமலாமே

என்பவளும்,

இமயசுவாகிய

ெிலுனவயில்

மதவனை,

அவரது

கல்லனேயில் சுகந்தவர்க்கேிடும்படி மதடிைாரகள் (ோற்கு
16:1).

ஏற்கைமவ

சொல்லப்பட்ட

மவதவாக்கியத்தில்

வார்த்னதகன

அப்படி செய்தார்கள்.

அவனர

குேித்து

விசுவாெியாதபடிைால்
CONTINUED ON PAGE 6

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.

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

Iniya Premkumar

2-May

Bilson

18-May

Emmanuel Jebaraj

2-May

Samypillai Jayaraj

18-May

Shakinah Anand

3-May

David Narayanan

22-May

Ami(Priya) Aravin

6-May

Joshua Raj

23-May

Suresh Gautham

10-May

Percy Senthil

24-May

Shobana Giri Abraham

10-May

Sadhana Giftson

26-May

Elliana Fredrick

12-May

Preetha David

26-May

Elda Williams

13-May

John Devakadatcham

27-May

David Livingston

14-May

Stephen Kirubakaran

28-May

Sasi

14-May

Jasmine Shamine Andrew

28-May

Nirmal

15-May

Daneshia Bilson

28-May

Anitha Joe

16-May

Jansi Maduraiveeran

28-May

Johnathan Paul

17-May

Mohan Gopal

29-May

Chelsia Angeline

17-May

Sharon Rose Samuel

29-May

Christy Aarathana David

18-May

Ranjith Jayapandian

30-May

Rebeccah Johnson

31-May

Siva Kumar & Kavitha Sivakumar

3-May

Dhinahar Raj & Bhuvana Dhinahar

5-May

Giftson Samraj & Sadhana Giftson

9-May

Christopher Newton & Shanthi Newton

11-May

Immanuel Anand & Christilda Immanuel

13-May

Jefferson & Anu Jefferson

13-May

Rajasingh Fredrick & Jerrina Jayapaul

14-May

Vijay Kumar & Sheela Christy

16-May

Giritharan Abraham & Shobana Giri Abraham

23-May

Praveen Kumar & Esther Devakadatcham

23-May

Richy Gerard & Angel Richy

23-May

Jebastine Vetharaj & Swarna Jebastine

25-May

Vigesh Solomon & Jeyashree Vijesh

26-May

Andrew Yesuraj & Shamine Andrew

26-May

Krishnamoorthy & Jagatha Seenivasan Moorthy 28-May

MINISTRY UPDATES

2019 North East Regional - JBQ held at Mechanicsville Christian Center, Mechanicsville, NJ
on the week of April 27th 2019.
Our church team Knights 4 Christ – Faith came in 2nd Place and selected for 2019 JBQ
National Festival which going to happen at Victory Worship Center, Tucson, AZ on June 6, 7,
8, 2019
All Glory to God. A big kudos to the kids and congratulations to the coaches and parents.
Please keep these kids and the ministry in your prayers.
– Rajasingh

All your children shall be taught by the Lord,
and great shall be the peace of your children.

TESTIMONIES
There were many ups and downs at
my work for the past 4 months as my
project was ending by April. God was
with me in all the hurdles and helped
me to get a new project in NJ which
didn’t require any major relocation.
All Thanks and Praise be to Lord
Jesus Christ. Amen.

- Simon Anand

During women’s fellowship, I saw an aunty who is
about 70 years old sharing her burden with one
another fellow sister that her eyelid was bruising
from the age of 17. Holy Spirit inspired me to ask
her name and pray for her, but I hesitated to do
so. After ending our prayers, I left and half way
through home I realized my phone is missing. So,
I drove back and waited for the fellow sister for
church key, surprising the same Aunty came and
gave her name voluntarily along with her phone
number. Amazed 😊 God wants my prayer with
her name😊

- Anugraha Frank

DO YOU KNOW?

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#

PASTOR’S MESSAGE (CONTD.)

-

இனதக்குேித்து இமயசுமவ ெீஷர்க ிடம் மபெியிருந்தார்.
அனைவரும்
அேிந்திருந்தார்கள்
(லூக்கா
24:26,27).
மவதனையாை சூழ்நினல, கலக்கோை மநரம், இைி
அவர்க து வாழ்க்னகயில் நம்பிக்னக இழந்த சூழ்நினல.
இந்த
மநரத்தில்
தான்
கல்லனேனய
மதடிவந்த
அவர்களுக்கு
சொல்லப்பட்ட நம்பிக்னகயின் செய்தி
"அவர் உயிர்த்சதழுந்தார், அவர் இங்கு இல்னல” (ோற்கு
6:6). இமயசுனவ குேித்து நாம் என்ை நினைக்கிமோம்?
நாம் என்ை மயாெிக்கிமோம்? இவர் என்சேன்னேக்கும்
ஸ்மதாத்திரிக்கப்பட்ட
ெர்வத்திற்கும்மேலாை
மதவன்.
மராேர் 9:5 மேலும் அவனர குேித்து, இவமர சேய்யாை
மதவனும், நித்திய ஜீவனுோயிருக்கிோர்(1 மயாவான் 5:20)
மேலும்
அவர்
ேரணத்திைால்
கட்டப்பட்டிருக்க
கூடாதிருந்தது (அப் 2:24) என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிேது.
கிேிஸ்து இைி ேரிப்பதில்னல. ேரணம் இைி அவனர
ஆண்டுசகாள்வதில்னல (மராேர் 6:9) அவர் பாடுபட்டபின்பு
நாற்பது நா
வும் அப்மபாஸ்தலருக்கு தரிெைோகி,
மதவனுனடய
ராஜ்யத்துக்குரிய
காரியங்கன
அவர்கம ாட
மபெி,
அவர்களுக்கு
தம்னே
உயிமராடிருக்கிேவராக காண்பித்தார் (அப் 1:3). (பின்னும்
அவர்)
பரமலாகத்துக்கு
எடுத்துக்சகாள் ப்பட்டு,
மதவனுனடய வலது பாரிெத்தில் உட்கார்ந்தார். (ோற்கு
16:19) மேலும் இமயசுமவ சொன்ை வார்த்னத " ேரித்மதன்,
ஆைாலும்,
இமதா,
ெதாகாலங்க ிலும்
உயிமராடிருக்கிமேன்".
அவருனடய ேகினேயாை உயிர்சதழுதலின்
நேக்கு சகாடுக்கப்பட்ட நம்பிக்னக:
1.

மூலோய்

ேட்சிப்பு:

அதாவது பாவம், ேரணம், பிொசு இனவக ின் ேத்தியில்
எக்காலத்துக்கும் நேக்கு ஒரு ேீ ட்பு, பதுகாப்பு உண்டு.
இனத தான் பரிசுத்த பவுல், “கிேிஸ்து எழுந்திராவிட்டால்,
உங்கள் விசுவாெம் வணாயிருக்கும்;
ீ
நீங்கள் இன்னும்
உங்கள் பாவங்க ில் இருப்பீர்கள்” (1 சகாரி 15:17). மேலும்,
“இவமரா
என்சேன்னேக்கும்
நினலத்திருக்கிேபடியிைாமல,
ோேிப்மபாகாத
ஆொரியத்துவமுள் வராயிருக்கிோர்:”
“அவர்
எப்சபாழுதும் உயிமராடிருக்கிேவரானகயால் அவர்கன
முற்றுமுடிய இரட்ெிக்க வல்லவராயுேிருக்கிோர். (எபி
7:24,25). இது நேக்கு எவ்வ வு சபரிய பாதுகாப்பு என்று
ெற்று ெிந்தித்து பாருங்கள்.. இனவசயல்லாவற்ேிமலயும்
நாம்
நம்ேில்
அன்புகூருகிேவராமல
முற்றும்
சஜயங்சகாள்ளுகிேவர்க ாயிருக்கிமோமே. (மராேர் 8:37)
2.

எதிர்காைத்வத குைித்த நம்பிக்வக:

அப்படிமய
நீங்களும்,
உங்கன
பாவத்திற்கு
ேரித்தவர்க ாகவும்,
நம்முனடய
கர்த்தோகிய
இமயசுகிேிஸ்துவுக்குள்
மதவனுக்சகன்று
பினழத்திருக்கிேவர்க ாகவும்
எண்ணிக்சகாள்ளுங்கள்.
(மராேர் 6:11). கிேிஸ்துவுடமைகூட நாம் ேரித்மதாோைால்,
அவருடமைகூட
பினழத்தும்
இருப்மபாம்
என்று
நம்புகிமோம் (மராேர் 6:8). இந்த வார்த்னத, இமயசு
ேரிப்பதற்கு
முன்மப
சொன்ை
வார்த்னத:
நான்
பினழக்கிேபடியிைால் நீங்களும் பினழப்பீர்கள் (மயாவான்
14:19). We have hope for this world and that world, that is in heaven.
ோர்த்தாள், ேரியாள், அவர்கள் ெமகாதரைாகிய லாெரு
ேரணத்துக்மகதுவாை வியாதிப்பட்டிருந்தமபாது,

இமயசுவிடம் சொல்லி அனுப்பிைார்கள். இமயசுமவா,
உடமை
வரவில்னல.
என்ை
நடந்தது?
லாெரு
ேரித்துப்மபாைான். ேரித்து நான்கு நாட்க ாைது, இமயசு
வந்தார்,
ோர்த்தாள்
இமயசுவிைிடத்தில்
வந்து:
ஆண்டவமர, நீர் இங்மகயிருந்தீராைால் என் ெமகாதரன்
ேரிக்கோட்டான் (மயா11:21). இமயசு அவன
மநாக்கி:
உன்
ெமகாதரன்
உயிர்த்சதழுந்திருப்பான்
என்ோர்.
மேலும்,
அவர்
சொன்ை
வார்த்னத:
"நாமை
உயிர்த்சதழுதலும்
ஜீவனுோயிருக்கிமேன்,
என்னை
விசுவாெிக்கிேவன் ேரித்தாலும் பினழப்பான்" (மயா 11:25).
பிற்பாடு இமயசு லாெருனவ உயிமராமட எழுப்பிைர்.
நம்முனடய நம்பிக்னக எத்தனை மேலாை நம்பிக்னக,
இம்னேக்காகோத்திரம்
நாம்
கிேிஸ்துவின்மேல்
நம்பிக்னகயுள் வர்க ாயிருந்தால்,
எல்லா
ேனுஷனரப்பார்க்கிலும்
பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்க ாயிருப்மபாம் (1 சகாரி 15:19).
3.

இரயசு

உயிரோட

எழுந்தபடியால்

இந்த

உைகத்திலும், நம் மேணத்திற்கு பிற்பாடும் இரயசு
நம்ரமாடு இருக்கிைார்.

உயிமராடு

உறுதியாை

எழுந்த

இமயசு

வார்த்னத,

ெீஷர்களுக்கு

நம்பிக்னக

உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் ெகல நாட்க
உங்களுடமைகூட
ஆண்டவர்

இருக்கிமேன்.

இமயசு

நடப்பித்து

இனத

ால்

4.

நம்

கிரினயகன

அனடயா

வெைத்னத உறுதிப்படுத்திைார்.

ிலும் நான்

சொன்ை

அவர்களுடமை

அவர்க

சகாடுத்த

என்ைசவன்ோல்:

ங்க

ிைால்

இரயசு உயிரோரட எழுப்பப்பட்டது ரபாை நாமும்
அைருக்குள் உயிரோட எழுந்துயிருப்ரபாம்.

இனததான்

கர்த்தருனடய

வார்த்னத

கூறுகிேது:

“ேனுஷைால் ேரணம் உண்டாைபடியால், ேனுஷைால்
ேரித்மதாரின்

உயிர்த்சதழுதலும்

ஆதாமுக்குள்

உண்டாயிற்று.

எல்லாரும்

ேரிக்கிேதுமபால,

கிேிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்” (1
சகாரி

15:21,22).

சபற்றுக்சகாள்
அனுபவம்.

க்கூடிய

எழுந்திருப்பார்கள்?
வருவார்கள்?
“அழிவுள்

தாய்

எழுந்திருக்கும்;
ேகினேயுள்

இது

நம்

ேகினேயாை

இனததான்

என்று

எப்படிபட்ட

ஒருவன்

கைவைமுள்
ீ

தாய்

எழுந்திருக்கும்(1சகாரி15:42,43).
மபால

நாமும்

சதய்வக
ீ

எப்படி

ெரீரத்மதாட

சொல்வாைாகில்:

எழுந்திருக்கும்;

வினதக்கப்படும்,

உயிமராமட

ேரித்மதார்

வினதக்கப்படும்,

தாய்

எழுப்பப்பட்டது

வாழ்க்னகயில்

அழிவில்லாததாய்
வினதக்கப்படும்,

பலவைமுள்
ீ

இமயசு

பலமுள்

தாய்

உயிமராடு

அவருக்குள்

எழுப்பப்படுமவாம்.

தாய்

ேேித்து

ேரித்மதாரின்

உயிர்த்சதழுதலும் அப்படிமய இருக்கும். இது எத்தனை
சபரிய

உங்கம

நம்பிக்னக!

ஜீவனுள்

ாடு இருப்பராக. ஆசேன்

நம்பிக்னக!!.

கர்த்தர்

- Pastor KSS Joseph

