
 
 
 
 
 

"சா� வ �ழ்ந்த :வெவற றற கிந்த த�;  ே;� ிநா "  

"அல�ேல;ா" 
த�; வ�ல  எ அஎஅ�ெறறற்;வ ற�வர 

 ேஙறவ்எ  வ்; த வஅற�;ாவஎ றறவறி�காஅோறற; காஎ ேஙற வ த்ந சறவற; 

மகேறஎ  ேல ச்நற்அநறல மறறழ சற அ கறற�வஎை ே;� ிந ஆணகவவஎ :அ;ோல ேஙறஉ 

ஒவ:வாாவ ேரல வாழி்றற�வஎை  
 

 நவகறாே நற;ாறஙற வ ேஙறஙகக �கே ;ாற வாஙகவநெறாற றறகா வ்ந 

காஎர ேஙற வ ச்நறகறாம�ே�; த்ந த வ்அற� ; அல�வய பகறஙறவ்எ வாற;ா� 

:ச�; �வண ; யழகற ேகக நஉவ்அள�கஎை ஆறாடல செய மறகற வ�வா� த ந 

றக�வ்எ அாவால :ச�்உ�வஎை 
 

 ஆணகவவஎ ே;� ்ர :அாவ�ாா ஒா ேவவ�எ வ�ாாை கல ம றக��வா�ல 

மற்நி�நா�ல கலடவவ��ே வாா அ ாககல வ�ாாை சா வ :வஎய ே;� ி:நய்ந 

றக�உர கல மரல சா வ :வஎய ே;�ாஉவ அ�உ வறவா� வாா அ ாகறறவா ை 

றக��வா�ல மற்ந ற�வா�ல கலடவவ��ே வாாாந மற்நஎ :சிந அ�றல �அாஎவவஎத 

அவஎ ஒா க கஅ�றலை றக��வா�லர க�லஅ ேவ�ற�வா�ல ேவ வ வவ ி் 

வாழஅவஎநாஎ ே;�ாஉவ மற்நஎை ஒா�வ வ க�ஙறஉ ேஙறஉ ஒாசறே க�லஅ 

ேவ�ற�வா� மறிநாஙறோற தாகறறவ� றஉ  எவாலர த்ந அாிறா றாேிநறல 

சமாநாறல :ச�்:றாண� ே;� ி:நயஙறஉை ங:றஎவால கல றக�உ வாழ�வாவஎ 

றக�உத தவ்�நாவஎ றக�உ அலே (மாெக 12:27). ே;� ிந ஆணகவ  கமகக 

:றாண�வ்நறாகறறவ அவ ல "சமாநறல"ை  
 

 அஎஅ�ெறறற்;வ ற�வர த்நற;ா நறாலரல மஎற  ேஙற வ ச்நறகற வா�்ர 

றற கககல  ற கலரறற�வஎை திநாறிநறல றக�ஙககலர கல அஙக ந் ந 

அவ றஙககலர மெவ காகறஙககலர  எ அ;றிநறெக ேநவ�;வ றஙககலர �கே ே 

கறறழ சறறஙகக ேநவ�;வ றஙககலர மாநா :நா ேகறாளசற கறயவறிநறெகலர காஎ 

சா ்நறாகறறவ  எ ்வவவ ச அககலர  றகறாற :சஅ�ிந ேஉவஙறஙககலர அஙக 

மகறவாறற; ேஙறஉ ஒவ:வாாவாககல  எ ேவமா ்ந கஎவறறஉை   
 

 நவகறாே மெயல ரற்ந வாே கறறழ�றஉ மெயல ம வர ேறஉ அெவற; ேஙறவ்எ 

றாி்கற வ அவற; ஆவோ� ேஉ�வஎை ேஙறவ்எ றாி்கறஉ  எ த வஅற� ; 

தஎ்ல :சவவ�ற :ச�; பகற ள�வநா� அ மரலை  ற�வ ேஙறவ்எ �மோற 

றாி்கற வரலர கற வ க வற வரல நறவ்ந மறி�நா�  எ�றா� அறற ்் 

:றாஉஙஙறஉை  
 

 எ�றா� :நாக ர :றாஉவத 
 

 மறஎறனசல மறவவத  a_xtopher@yahoo.co.in 
  ற�அசறத    +1 647 564 5431 (றறகா) 

 வாளி ஆ்த    +91 9840995431 (த்நற;ா) 
 

ே;� ிந ஆணகவ  ேஙற வரல ேஙறஉ க�லஅி நரல  

அஎரர அ மநறர மறறழ சற;ால கற வி் ஆச ்வநறகறள�லை  

கலே ேகல கே�றா�லர ஆஎம கே�றா�ல வாா :சஅ�ி் வாழி்றற�வஎை 

"ேஙறஙகக சமாநாறல ேணகாகற" (லகறா 24:36) 
 

HAPPY AND BLESSED EASTER 
 

 எயல அஎரகஎர 

அாளஅற� அை றறவறி�காஅ ர HGN 

 


