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 கர்த்தருக்குள் அன்பார்ந்த,  குவைத்   தூய யயாைான் ததன்னிந்தியத் 

திருச்சவப இவைமக்கள்  யாைருக்கும் நமது ஆண்டைர் இயயசு கிைிஸ்துைின் 

திருப்தபயாில் நல் ைாழ்த்துக்கவை ததாிைித்துக்தகாள்கியைன். கடந்த 5 

மாதங்கவை கடந்து இந்த 6 ம் மாதத்தில் காலடி எடுத்துவைக்க கர்த்தர் 

பாராட்டின கிருவபக்காக நாம் கடவுளுக்கு நன்ைி தசலுத்துகியைாம். 

  கடந்த யம மாதம் 29ஆம் யததியுடன் பணி நிவைவு தபற்று தாய் 

யபராயமாகிய தசன்வனக்கு திரும்பயைண்டும் என்று முடிதைடுக்கப்பட்டு, 

காத்திருந்த சூழலில்  கடவுைின் தபாிதான கிருவபயினாலும் , நமது பிரதம 

யபராயாின் அனுமதியுடனும், தசன்வனப் யபராயாின் அனுமதியுடனும் தபாது 

தசயலாின் அனுமதியுடனும் நமது திருச்சவப மக்கைின் ஊக்கமான 

தெபங்கைினாலும், தற்யபாவதய குவைத் நாட்டில் நிலைிைரும் ததாடர் ைிசா 

பிரச்சவனகவை மனதில் தகாண்டு புதிய ஆயர் ைிசா (work visa) தபற்று 

ைருவக தரும்ைவர ததாடர்ந்து அடியயன் பணியாற்ை கர்த்தர் தந்த தயாவுக்காக 

நான் கர்த்தவரப்யபாற்றுகின்யைன்.  

 ஏசாயா 55:8-9  ைசனத்தில் கூைியபடி "என் எண்ணங்கள் உங்கள் 

எண்ணங்கள் அல்ல , உங்கள் ைழிமுவைகள் என் ைழிமுவைகள் அல்ல 

என்கிைார் ஆண்டைர். மண்ணுலகிலிருந்து ைிண்ணுலகம் மிக உயர்ந்து 

இருப்பதுயபால உங்கள் ைழி முவைகவைைிட என் ைழிமுவைகளும் , உங்கள் 

எண்ணங்கவைைிட என் எண்ணங்களும் மிக  உயர்ந்திருக்கின்ைன.  

(திருைிைிலியம்)” என்பதவன கர்த்தர் நிவையைற்ைியுள்ைார். 

“என் நிவனவுகள் உங்கள் நிவனவுகள் அல்ல; உங்கள் ைழிகள் என் ைழிகளும் 
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அல்லதைன்று கர்த்தர் தசால்லுகிைார். பூமிவயப்பார்க்கிலும் ைானங்கள் எப்படி 

உயர்ந்திருக்கிையதா, அப்படியய உங்கள் ைழிகவைப்பார்க்கிலும் என் 

ைழிகளும், உங்கள் நிவனவுகவைப்பார்க்கிலும் என் நிவனவுகளும் 

உயர்ந்திருக்கிைது.” 

"For My Thoughts Are Not Your Thoughts, Neither Are Your Ways My Ways," 

Declares The Lord.  

"As The Heavens Are Higher Than The Earth, So Are My Ways Higher Than 

Your Ways And My Thoughts Than Your Thoughts.” 

 கடந்த யம மாதத்தில் 3 ஆம் ைாரத்தில் 21.5.2022 நமது திருச்சவபயின் 

2021-2022ஆம் ஆண்டிற்கான தபாதுக்குழுக் கூட்டத்திவன(Annual General 

Body meeting)   நடத்தும்படி கர்த்தர் தந்த தயவுக்காக நாம் 

கர்த்தவரப்யபாற்றுகின்யைாம். அக்கூட்டத்தில் பல ஆக்கப்பூர்ைமான மற்றும் 

திருச்சவப ைைர்ச்சிக்கான பல ைிஷயங்கவை குைித்து ைிைாதிக்கும்படி கர்த்தர் 

தந்த தயாவுக்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்ைி தசலுத்துகியைாம். யமலும் 

ஆண்டைிக்வகவய சமர்ப்பித்த தசயற்குழு தசயலர் திரு. பிரதாப் இராெயசகர் 

அைர்களுக்கும் , கடந்த ஆண்டின் நிதி மற்றும் தணிக்வக அைிக்வகவய 

சமர்ப்பித்த தபாருைர் திரு. எபியனசர் தசல்ைகுமார் அைர்களுக்கும் , தணிக்வக 

அைிக்வகயிவன மிகவும் சிைப்பாக தயார் தசய்துதகாடுத்து திரு. ஸ்மித் 

யகால்டுஸ்டன் மற்றும் திரு.தமர்லின் ொன் அைர்களுக்கும் கணக்காைர்  

திருமதி. யகால்டா பால்சிங் அைர்களுக்கும். நாம் நன்ைிவய ததாிைித்துக்  

தகாள்ளுகியைாம். இக்கூட்டத்தில் கலந்துதகாண்டு சிைப்பித்த அவனைருக்கும் 

சிைப்பாக நமது திருச்சவப அவணத்து ஊழிய , சங்க தபாறுப்பாைர்கள் 

அவனைருக்கும் நன்ைியிவன ததாிைித்துக்தகாள்ளுகியைன்.  
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தமன்யமலும் நம்முவடய திருச்சவப எல்லா நிவலகைிலும் யமன்வமயவடயவும் 

ைைரவும் தூய ஆைியானைர் உந்துதல் புாிைாயாக. ஆதமன். 

 

இப்படிக்கு, 

கிைிஸ்துைின் பணியில், 

 

உங்கள் இவைப்பணியாைர் . 

ரா. நைஞான பிரசாத். 

 

************** 

ோழ்த்துகித ாம் 

“இந்ை காரியம் கர்த்ைரால் ேந்ைது” 

கர்த்தருவடய தபாிதான கிருவபயால்   

பாிசுத்த தமய் ைிைாகத்தின் மூலம் குடும்பமாக  

கடந்த யம 13-ம் யததி  இவணக்கப்பட்டுள்ை   

Mr. LELIN VINCE &  Mrs. KALASINI RANI தம்பதியினவரயும்  

கடந்த யம 27-ம் யததி  இவணக்கப்பட்டுள்ை   

Mr. SHAJAN &  Mrs. JOHNY MEFFRIN தம்பதியினவரயும்  

திருச்சவபயாக ைாழ்த்துகியைாம்.  
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Dearly beloved in Christ, 

Greetings to you all in the Name of our Lord and Saviour Jesus Christ. 

 

As we are stepping into a new month of July-2022, as our Almighty God guiding us to medi-

tate upon the Vision of Zechariah: in 4:1-7… to take them for our personal, family and 

Church’s life too. 

 

Verse 6 says: He said to me, “This is the word of the Lord to Zerubbabel: Not by might, 

nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts.  

 

1. A lampstand of solid gold:  

God gave Zechariah a vision of the golden lampstand that was meant to stand in the tem-

ple. Since Zechariah and his people were there to rebuild the temple, it made sense that 

God spoke to them in images related to the temple. 

 

2. Seven pipes to the seven lamps… two olive trees:  

In addition to the lampstand, Zechariah saw something that was never in the temple – two 

olive trees that supplied the seven lamps with oil through seven pipes. 

One of the more tedious duties of the temple service was the constant care of the lamps on 

the golden lampstand. They had to be continually refilled with oil, cleaned of soot, and their 

wicks had to be maintained. In this vision, Zechariah sees “self-filling” lamps, fed directly 

from two olive trees. In the temple, the lamps were fueled by pure, specially prepared olive 

oil. The lampstand Zechariah saw in his vision was fed straight from the trees. 

 

A. The work of God also needs resources:  

 Not the resources of human might or power.  

Might focuses on collective strength, the resources of a group or army. 

 Power focuses on individual strength. God says, “not by the resources of many or one, but 

by My Spirit. It will not be by your cleverness, your ability, or your physical strength that 

the temple will be rebuilt, but by the Spirit of God.” 
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B. The necessary resource for God’s work is the Holy Spirit:  

God promises Zerubbabel a resource in the Spirit of God to accomplish His work. When 

we trust in our own resources – whether they be small or great in the eyes of man – 

then we don’t enjoy the full supply of the Spirit. 

This was the Spirit – the breath – the ruach (Hebrew word) of the LORD which worked 

in creation (Genesis 1:2), at the Red Sea, to open and close it (Exodus 15:8, 10) and that 

gave life to dead bones (Ezekiel 37:1-14). Looking back to the vision earlier in the chap-

ter, we see that God wanted Zerubbabel to know that the Holy Spirit would continually 

supply his need, just as the oil trees in the vision continually supplied oil to the lamps on 

the lampstand. God wants His supply and our reliance on the Holy Spirit to be continual. 

 

C. By My Spirit:  

Oil is a good representation of the Holy Spirit. 

i. Oil lubricates when used for that purpose – there is little friction and wear among 

those who are lubricated by the Spirit of God. 

ii. Oil heals and was used as a medicinal treatment in Biblical times (Luke 10:34) – the 

Spirit of God brings healing and restoration. 

iii· Oil lights when it is burned in a lamp – where the Spirit of God is there is light. 

iv· Oil warms when it is used as fuel for a flame – where the Spirit of God is there is 

warmth and comfort. 

v· Oil invigorates when used to massage – the Holy Spirit invigorates us for His service. 

vi· Oil adorns when applied as a perfume – the Holy Spirit adorns us and makes us more 

pleasant to be around. 

vii· Oil polishes when used to shine metal – the Holy Spirit wipes away our grime, 

smoothing out our rough edges. 

Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain! The work 

of rebuilding the temple was so massive it seemed like a great mountain. Here God 

promised that by His Spirit, that great mountain would be leveled into a plain. 

Likewise when we depend upon the Mighty Power of God the Holy Spirit, then God will 

at work in our individual, family and in the life of the Church too. May the Spirit of God 

enable us to do His Mission in the days to come according to His Will for His Glory 

Alone! Amen. 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Genesis+1.2&t=NKJV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Exodus+15.8&t=NKJV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Exodus+15.10&t=NKJV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Ezekiel+37.1-14&t=NKJV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Luke+10.34&t=NKJV
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DATE TOPIC BIBLE READINGS 

02-06-22 

to 

05-06-22 

“Pentecost Sunday: தபந்தததகாஸ்யத ஞாயிறு” 

"COME HOLY SPIRIT SET US FREE" 

“ைாரும் தூய ஆைியாயர எங்கவை ைிடுைியும்” 

1st - Joel 2:28-32  
2nd - Acts 2:1-13  
Psalm 107:1-43 

Gospel - John 16:5-15  

09-06-22 

to 

12-06-22 

“Trinity Sunday” 

"COMMUNITY OF LOVE" 

“அன்பின் சமுதாயம் மூதைாருவம” 

1st - Genesis 18:1-15  
2nd - 2 Cor.13:5-14  

Psalm 97 
Gospel - Mark 1:1-11  

16-06-22 

to 

19-06-22 

"REVELATION OF GOD IN WORSHIP" 

“திருைழிபாட்டில் கடவுைின் திருதைைிப்பாடு” 

1st - 1Kings 8:22-30 
2nd - Revelation 14:1-7  

Psalm 148 
Gospel -  Mark 3:1-6  

23-06-22 

to 

26-06-22 

"MAKE DISCIPLES" 

“சீடராக்குங்கள்” 

1st - 1 Kings 19:11-21  
2nd - Romans 16:3-16 

Psalm 34:11-22 
Gospel -  John 1:35-42 

30-06-22 
"PAUL AND THE 12 APOSTLES" 

“பவுலும் 12 சீடர்களும்” 

1st - Jeremiah 16:16-21  
2nd - 2 Peter 3:14-18  

Psalm 18:30-36 
Gospel - Matt16:13-19 
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யததி யநரம் ஆராதவன இடம் 

01-06-22 (புதன்)   காவல 5:15  
அருயணாதய ஆராதவன  (பாிசுத்த 

நற்கருவண ஆராதவன) 

Hall of Faith, NECK ைைாகம்,           

குவைத் சிட்டி 

   03-06-22 

(தைள்)   

காவல 9:00  பாிசுத்த நற்கருவண ஆராதவன  Parish Hall, அப்பாசியா 

காவல 10:00  உபைாச தெபக் கூடுவக Parish Hall, அப்பாசியா 

மாவல 4:00  பாிசுத்த நற்கருவண ஆராதவன  ெஹ்ரா தெப அவை 

04-06-22 (சனி)  மாவல 7:00  பாிசுத்த நற்கருவண ஆராதவன  
 நார்த் தடண்ட் NECK ைைாகம்,           

குவைத் சிட்டி 

09-06-22 (ைியா)      மாவல 7:00  மாவல ஆராதவன Parish Hall, அப்பாசியா 

10-05-22 (தைள்)    

மாவல 4:00  மாவல ஆராதவன  ெஹ்ரா தெப அவை 

மாவல 7:30  கிைிஸ்தை பக்தி முயற்சி சங்கம் (CEF) Parish Hall, சால்மியா 

11-06-22 (சனி)  மாவல 7:00  மாவல ஆராதவன  
 நார்த் தடண்ட் NECK ைைாகம்,           

குவைத் சிட்டி 

13-06-22 (திங்)      மாவல 7:00  தபண்கள் ஐக்கிய சங்கம் (அப்பாசியா) Parish Hall, அப்பாசியா 

16-06-22 (ைியா)       மாவல 7:00  பாிசுத்த நற்கருவண ஆராதவன  Parish Hall, அப்பாசியா 

மாவல 4:00  பாிசுத்த நற்கருவண ஆராதவன  ெஹ்ரா தெப அவை 

17-06-22 (தைள்)           

மாவல 7:30  தபண்கள் ஐக்கிய சங்கம் (தமயின்) Parish Hall, சால்மியா 

18-06-22 (சனி)  மாவல 7:00  பாிசுத்த நற்கருவண ஆராதவன  
 நார்த் தடண்ட் NECK ைைாகம்,           

குவைத் சிட்டி 
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யததி யநரம் ஆராதவன இடம் 

23-06-22 (ைியா)       மாவல 7:00  மாவல ஆராதவன Parish Hall, அப்பாசியா 

 24-06-22 (தைள்)       

மாவல 4:00  மாவல ஆராதவன  ெஹ்ரா தெப அவை 

மாவல 7:30  ஆண்கள் ஐக்கிய சங்க கூடுவக Parish Hall, சால்மியா 

25-06-22 (சனி)  மாவல 7:00  மாவல ஆராதவன  
 நார்த் தடண்ட், NECK ைைாகம்,           

குவைத் சிட்டி 

30-06-22 (ைியா)       மாவல 7:00  மாவல ஆராதவன Parish Hall, அப்பாசியா 

சிறுைர் யைதாகமப் பள்ைி:- 

குவைத் சிட்டி தமயின்:- 

சனிக்கிழவமகைில் மாவல 5:00 மணி முதல் 6:30 மணி ைவர NECK ைைாகத்தில் 

வைத்து நவடதபறுகிைது. ததாடர்புக்கு, திருமதி. பியூலா ாிச்சர்ட் - 9902 4858 

அப்பாசியா கிவை:- 

ைியாழக்கிழவமகைில் மாவல 6:00 மணி முதல் 7:00 மணி ைவர Parish Hall, 

அப்பாசியா-ல் வைத்து நவடதபறுகிைது. ததாடர்புக்கு, திரு. தடன்சிங் - 5132 2102 
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மீண்டு எழு நண்பா.. 
 

கர்த்தர் உன்னுடன் என்ைால்  

முடியாதவதயும் முடித்து காட்டுைார்  

நடக்காதவதயும் நடத்தி காட்டுைார்  
 

உவடந்த யபான பாத்திரமா நீ  

கைவலப்படாயத உரு  தகாடுத்து  

உயிர் தகாடுத்து உயர்த்திடுைார் உன்வன  
 

மாறு என்னைாய் மாற்றுகிைாயரா அதுைாய்  

தசய் என்ன தசய்ய தூண்டுகிைாயரா அவத  

தபற்று தகாள் என்ன தருகிைாயரா அவத  
 

இல்வல என்ைால் இனியமல் இல்வல 

என்ைில்வல  

இல்வல என்ைால் இன்னும் இல்வல 

என்றுதானாம்  

இல்வல என்பயத அைர் முன் இல்வல  
 

ைிடாத நம்பிக்வக தைற்ைிதவன வகயில் 

தகாண்டுைரும்  

ைிடாத ைிசுைாசம் இழந்த சுைாசத்திவன 

மீட்டுத்தரும்  

ைிடாத தெபம் புது ைாழ்வுதவன பூக்கச் 

தசய்யும்  
 

எழு நண்பா மீண்டு எழு நண்பா  

நம் ஆண்டைர் உண்டு  மீண்டு எழு நண்பா 

கைிவத எண்   :  22 

கைிப் புவனவு :  திரு. ராஜ் திலக் 

எழு நண்பா மீண்டு எழு நண்பா  

ைிழுந்தாலும் தூக்க ஒருைருண்டு -நமக்கு  
 

எழு நண்பா மீண்டு எழு நண்பா  

அழுதாலும் துவடப்பார் தன் ைிரல் தகாண்டு  
 

நம்பியனார் வக ைிட்டு யபானாலும்  

நம் ஆண்டைர் உண்டு  மீண்டு எழு நண்பா  
 

அழுக்வக யதக்கி தகாள்ளும் குட்வடயல்ல நீ  

பரைி பாயும் ஆறு ,ஆழமாய் ஓடும் யைரு  

ஓடி யமல ஏறு ,புது உலகத்திவன பாரு  
 

ைிதி என்று மூடர் தசால் யகட்டு  

முடங்கிடாயத ,மூவலயில் அடங்கிடாயத  

கரம் தகாடுத்து தநஞ்சில் உரம் தகாடுத்து  

தூக்கிட நம் ஆண்டைர் உண்டு எழு நண்பா  
 

வீணர் சிலர் உவன ஊனராய் மாற்ைிட  

என்ன முயன்ைாலும் முடியாமல் அைர்கள்  

ைாழ்வு ைிடியாமல் இருைாய் இருண்டிடுயம  
 

உன்னுள் இருப்பைர் உலவக தெயித்தைர்  

பற்ைிக் தகாள் இறுக்கி பற்ைிக் தகாள்  

தைற்ைிக் தகாள் உலவக தைற்ைிக் தகாள் 
 

உன் சுய புத்திவய தைறுத்து  

கர்த்தவர முன்னாயல நிறுத்து  

உலவக தைல்ைாய் தவலைா என்பாய்  
 

முடிைவத முயல்ைதல்ல முயற்சி  

முடியாதவத முடிப்பயத முயற்சி 

கர்த்தருடன் தினம் எடு பயிற்சி  
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- திருமதி. மினி அெித் 

கிைிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிாியமானைர்கயை, 

யதடுகிை அவனைரும் மகிழ்ந்து கைிகூறும்படிச் 

தசய்கிை (சங் 70:4) கிைிஸ்துைின் இவணயற்ை 

நாமத்தில் உங்களுக்கு ைாழ்த்துதவலத் ததாிைித்துக் தகாள்ளுகியைன். 

 ‘யதடுதல்’ மனித ைாழ்ைின் இயல்பு. ஆனால் இந்த யதடுதல் நபருக்கு நபர் 

யைறுபடுகிைது. பிைந்த ஒரு பிஞ்சுக் குழந்வத தாயின் அரைவணப்வபத் யதடுகிைது. 

பிள்வைகள், தங்கைது நண்பர்கைிவடயய ஒற்றுவமவயயும், அன்வபயும் 

யதடுகிைார்கள். படித்தைர்கள் ஏற்ை யைவலவயத் யதடுகிைார்கள். ைாலிப பிள்வைகள் 

திருமண ையதில் ஏற்ை துவணவயத் யதடுகிைார்கள். ைாழ்க்வகயில் பலைற்வை 

ததாவலத்தைர்கள் இழந்தவதத் யதடுகிைார்கள். இன்னும் சிலர் மனம் ைிரும்புைவதத் 

யதடுைார்கள். தாங்கள் எதிர்பார்ப்பவதத் யதடுைார்கள். இன்னும் தசால்லப் 

யபானால், மனிதர்கள் ைாழ்க்வகயில் உயர உயர பைக்க யைண்டும் என்று எவத 

எவதயயா இன்னும் யதடிக் தகாண்யட இருக்கிைார்கள். இன்று எத்தவனயயா 

முதியைர்கள், பிள்வைகைால் வகைிடப்பட்ட ஆதரைற்ைைர்கள் அன்பிற்காக ஏங்கி 

முதியயார் இல்லத்வதத் யதடிைரும் அைலத்வதக் கண்கூடாகப் பார்க்கியைாம். ஏவழ, 

எைியைர்கள் ைாழ ைழி யதடுகிைார்கள்; சமாதானத்வத இழந்தைர்கள் சமாதானம், 

ஒற்றுவமவயத் யதடுகிைார்கள். இப்படி யதடுதவலச் தசால்லிக் தகாண்யட 

யபாகலாம். ஆக, நமக்கு உாிவமயுள்ை ஒன்று நம்மிடம் இல்லாத பட்சத்தில் அைற்வை 

யதடப் பிரயாசப்படுகியைாம். இன்று மனிதர்கள் ைாழ்ைில் நிம்மதி, சந்யதாஷம், 

சமாதானம், யைவல, ஆஸ்தி, குடும்ப உைவுகள், இவை உைவுகள், அன்பு, பாசம் 

இைற்வை இழந்து, உலகில் அைற்வை யதடிக்தகாண்டிருக்கிைார்கள். இைற்ைிற்கு 

முடிவை உலகம் தர முடியுமா? ஒரு குைிப்பிட்ட அைவு ைவர முடியும். ஆனால் 

முழுவமயாக நிச்சயம் தகாடுக்க முடியாது. 
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 மத்யதயு 7:7,8, லூக்கா 11:9,10-ல் இயயசு, யதடுங்கள் அப்தபாழுது 

கண்டவடவீர்கள் என்ை நம்பிக்வகயூட்டும் ைார்த்வதவயக் கூறுகிைார். 

யதடல்கவை இரண்டு ைிதமாகப் பிாிக்கலாம். 
 

(அ) ஆைிக்குாிய யதடல்கள் 

(ஆ) அழிைிற்குாிய யதடல்கள் 

 

முதலாைதாக, (அ) ஆைிக்குாிய யதடல்கைாக நாம் எவதத் யதட யைண்டும்? 

யதைனுவடய இராஜ்யத்வதயும், அைருவடய நீதிவயயும் யதட யைண்டும். லூக் 12:31, 

மத் 6:33-ல் யதைனுவடய ராஜ்யத்வத யதட யைண்டும் என்றும், லூக் 17:21-ல் 

யதைனுவடய இராஜ்யம் நமக்குள் இருக்கிைது என்றும் யைதத்தில் யதைிைாகக் 

கூைப்பட்டுள்ைது. 

 

கர்த்தருவடய முகத்வதத் யதட யைண்டும்:- 

* சங் 27:8-ல் கர்த்தருவடய முகத்வதத் யதட யைண்டும். 

* அப் 17:27-ல் கர்த்தவர தடைியாகிலும் யதட யைண்டும். 

* உபா 4:29-ல் முழு இருதயத்யதாடும், முழு ஆத்துமாயைாடும் யதட யைண்டும். 

* 2 நாைா 7:14-ல் தங்கவைத் தாழ்த்தி, தெபம் பண்ணி கர்த்தாின் முகத்வதத் யதட 

யைண்டும். 

* எயர 29:13-ல் முழு இருதயத்யதாடு யதட யைண்டும். 

* ஆயமா 5:6-ல் நாம் பிவழக்கும் படிக்கு கர்த்தவரத் யதட யைண்டும். 

* யராம 3:11, சங் 14:3-ல் யதைவனத் யதடுகிைைன் ஒருைனும் இல்வல என்று 

கூைப்பட்டுள்ைது. ஆவகயால் நாம் நம்வம தாழ்த்தி, கர்த்தவரத் யதடி அைாிடமாய் 

திரும்புயைாம். 

* நீதி 28:5-ல் கர்த்தவரத் யதடுகிைைர்கள் சகலத்வதயும் அைிைார்கள். 

* சங் 34:10-ல் கர்த்தவரத் யதடுகிைைர்களுக்யகா ஒரு நன்வமயும் குவைவுபடாது என்று 

ததைிைாகச் தசால்லப்பட்டுள்ைது. ஆவகயால் நாம் கர்த்தவரத் யதடுயைாம். 
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யதை ைார்த்வதகவைத் யதட யைண்டும்:- 

* தானி 12:4-ல் கர்த்தருவடய ைார்த்வதகவை அயநகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி 

ஆராய்ைார்கள். 

* ஏசா 34:16, ஏசா 29:11,12-ல் கர்த்தருவடய புஸ்தகத்தியல யதடி ைாசியுங்கள் 

என்று கூைப்பட்டுள்ைது. 

ஏன் யதட யைண்டும்? 

 2 தீயமா 3:16,17-ல் யைத ைாக்கியங்கள் யதை ஆைியினால் 

அருைப்பட்டிருக்கிைது. யதைனுவடய மனுஷன் யதைினைனாகவும், எந்த 

நற்கிாிவயயுஞ் தசய்யத் தகுதியுள்ைைனாகவும் இருக்கும்படியாக, அவைகள் கடிந்து 

தகாள்ளுதலுக்கும், சீர்திருத்தலுக்கும், நீதிவயப் படிப்பிக்குதலுக்கும், 

பிரயயாெமுள்ைவைகைாயிருக்கிைது. 

ஆகயை, நாம் யதை ைார்த்வதகவைத் யதட யைண்டும். 

 ஆயமா 8:12-ல் கர்த்தருவடய ைசனத்வதத் யதட ஒரு சமுத்திரம் ததாடங்கி 

மறு சமுத்திர மட்டும் அவலந்து திாிந்தும் அவதக் கண்டவடயாமற் யபாைார்கள் 

என்று எச்சாிக்கிைது. 

யமலானவைகவைத் யதட யைண்டும்:- 

 தகாயலா 3:1-2 -ல் கிைிஸ்து யதைனுவடய ைலது பாாிசத்தில் வீற்ைிருக்கும் 

இடத்திலுள்ை யமலானவைகயை நாட யைண்டும். 

நன்வமகவைத் யதட யைண்டும்:- 

* நீதி 11:27-ல் நன்வமவய ொக்கிரவதயுடன் யதடுகிைைன் தவயவயப் தபறுைான். 

* ஆயமாஸ் 5:14-ல் நாம் பிவழக்கும்படிக்கு நன்வமவயத் யதட யைண்டும் 

ஏன் யதட யைண்டும்? 

 யாக் 1:17-ல் நன்வமயான் ஈவுகள் யாவும் கர்த்தாிடத்திலிருந்து தான் 

ைருகிைது. ஆகயை நன்வமகவைத் யதட யைண்டும். 

 புதிய ஏற்பாட்டில் இயயசு நன்வம தசய்கிைைராகயை சுற்ைித் திாிந்தார் (அப் 

10:38) என்று பார்க்கியைாம். ஆகயை நாமும் நன்வம தசய்து, நன்வமகவையய யதட 

யைண்டும். 
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கர்த்தருவடய சமூகத்வதத் யதட யைண்டும் 

* 1நாைா 16:11, சங் 105:4-ல் கர்த்தாின் சமூகத்வத நித்தமும் யதடுங்கள். 

* சங் 84:10-ல் தாவீது யதைனுவடய ஆலயத்தின் ைாசற்படியில் காத்திருப்பவதயய 

ததாிந்து தகாண்டார். 

* சகாியா 8:21-ல் ஒரு பட்டணத்தின் குடிகள் மறு பட்டணத்தின் குடிகைிடத்தில் 

யபாய் நாம் யசவனகைின் கர்த்தவரத் யதடவும் தீைிாித்துப் யபாயைாம் ைாருங்கள் 

என்று கூறுகிைது. 

மகிவமவயயும், கனத்வதயும், அழியாவமவயயும் யதட யைண்டும் 

 யராமர் 2:7-ல் மகிவமவயயும், கனத்வதயும், அழியாவமவயயும் 

யதடுகிைைர்களுக்கு நித்திய ெீைவன அைிப்பார் என்று ததைிைாகக் 

கூைப்பட்டுள்ைது. 

ஞானத்வதத் யதட யைண்டும் 

* நீதி 2:3-4, 8:1-36 ைவர புவதயல்கவை யதடுகிைது யபால் ஞானத்வதத் யதட 

யைண்டும் என்று குைிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

* 1தகாாி 1:31-ல் கர்த்தயர ஞானம் என்று யைதம் கூறுகிைது. 

நீதிவயயும், மனத்தாழ்வமவயயும் யதட யைண்டும். 

* தசப்பனியா 2:3-ல் நீதிவயயும், மனத்தாழ்வமவயயும் யதட யைண்டும். 

* 1தகாாி 1:31-ல் கர்த்தயர நமக்கு நீதி என்று எழுதப்பட்டுள்ைது. 

* மத் 11:29-ல் நான் சாந்தமும், மனத்தாழ்வமயுமாம் இருக்கியைன் என்று இயயசு 

கூறுகிைார். 

ஆவகயால் நாம் கர்த்தவரத் யதட யைண்டும். 

* சங் 34:4-ல் தாவீது கர்த்தவரத் யதடின யபாது கர்த்தர் அைனுக்கு தசைிதகாடுத்து 

எல்லாப் பயத்துக்கும் நீங்கலாக்கி காத்தார். 

* 2 நாைா 26:5-ல் உசியா கர்த்தவரத் யதடின நாட்கைில் யதைன் அைன் காாியத்வத 

ைாய்க்கச் தசய்தார். 

* லூக் 15:8-10 ைவரயில், பத்து தைள்ைிக்காசில் ஒரு தைள்ைிக்காவச இழந்தயபாது 

ஒரு ஸ்திாீ தன் ைிைக்வகக் தகாளுத்தி வீட்வடப் தபருக்கி இழந்த காவச 

15 
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கண்டுபிடித்தாள். அது யபால நம் ைாழ்ைின் பாைங்கவை தபருக்கி கவையும் யபாது 

இழந்த ைாழ்வை திரும்ப தபை முடியும். 

* யயாைான் 20:1,16,18-ல் மாியாள் கர்த்தவரத் யதடினாள். அதிகாவலயில் 

கல்லவையினிடத்தில் இயயசுவைக் கண்டாள். 

 

அடுத்ததாக, (ஆ) அழிைிற்குாிய யதடல்கைாக நாம் எவதத் யதடக் கூடாது. 

மதுவைத் யதடல்:- 

* ஏசாயா 5:11-ல் சாராயத்வத நாடிப் யபாகிைைர்களுக்கு ஐயயா! 

* நீதி 23:31,32-ல் மதுபானம் இரத்த ைருணமாயிருந்து பாத்திரத்தில் பைபைப்பாய் 

யதான்றும்யபாது நீ அவதப் பாராயத. முடிைியல அது பாம்வபப் யபால கடிக்கும், 

ைிாியவனப் யபால தீண்டும். ஆகயை மனுக்குலத்துக்கு அழிவைத் தரும் மதுவை 

ைிலக்க யைண்டும். 

மாதுவைத் (தபண்) யதடல்:- 

* நீதி 23:33-ல் மதுபான தைைி தகாண்டைன் கண்கள் பரஸ்திாீகவை யநாக்கும். 

* 2சாமு 11:2-27 ைவர தாவீது உாியாைின் மவனைியாகிய பத்யசபாவை தனக்கு 

மவனைியாக்கி தகாண்டது கர்த்தாின் பார்வைக்கு தபால்லாப்பாயிருந்தது. 

ஆகயை, மனுக்குலம் தபண்ணாவசவய தைிர்க்க யைண்டும். பிைர் மவனைிகவை 

இச்சிப்பது தைறு. 

மண்வணத் யதடல் (மண்ணாவச):- 

 ஏசா 5:8-ல் தாங்கள் மாத்திரம் யதசத்தின் நடுைில் ைாசமாயிருக்கும்படி 

மற்ைைர்களுக்கு இடமில்லாமல் யபாகுமட்டும் வீட்யடாயட வீட்வடச் யசர்த்து, 

ையயலாயட ையவலக் கூட்டுகிைைர்களுக்கு ஐயயா! என்று எச்சாிக்கிைது. 

 1இராொ 21-ல் ஆகாப் இராொ நாயபாத்தின் திராட்வசத் யதாட்டத்வத 

அபகாித்தான். 

முடிவு என்ன? 

 ஆகாபின் சந்ததியில் பட்டணத்தில் சாகிைைவன நாய்களும், தைைியியல 

சாகிைைவன ஆகாயத்துப் பைவைகளும் தின்னும்; யயசயபவலக் குைித்து நாய்கள் 
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யயசயபவல தயஸ்ரயயலின் மதில் அருயக தின்னும் என்கிை சாபம் 

தகாடுக்கப்பட்டது. 

தபாருைாவச யதடல்:- 

 அப் 5-ம் அதிகாரத்தில் அனனியா, சப்பீராள் தம்பதி காணியாட்சிவய ைிற்ை 

கிரயத்தியல ஒரு பங்வக ைஞ்சித்து வைத்ததினால் கர்த்தர் அைர்கவை சாவுக்கு 

ஒப்புக் தகாடுத்தார். 

தபாருைாவசவயக் குைித்து எச்சாிக்வகயாயிருங்கள் என்று யைதம் எச்சாிக்கிைது. 

(லூக் 12:15) 

 1 தீயமா 6:10-ல் பண ஆவச எல்லாத் தீவமக்கும் யைராயிருக்கிைது. ஆகயை 

ஆைிக்குாிய காாியங்கவைத் யதடி யமன்வமயானவைகவைப் தபற்றுக் தகாள்யைாம். 

அப் 17:27-ல் கர்த்தவர தடைியாகிலும் கண்டவடய யைண்டும் என்பயத இவை 

சித்தமாயிருக்கிைது.  
 

 இருைிலிருக்கிை ெனங்களுக்கு ஒைியூட்டுைதும், இரட்சிப்பின் 

சுைியசஷத்வத (யராமர் 10:9,10) அைிைிப்பதும் நமது கடவம. இந்த சுைியசஷம் 

மக்கைின் உள்ைத்தில் தசன்ைால் ஏசாயா 9:2-ன் படி இருைில் நடக்கிை ெனங்கள் 

தபாிய தைைிச்சத்வத காண முடியும். இழந்து யபானவத யதடவும், இரட்சிக்கவுயம 

மனுஷகுமாரன் ைந்திருக்கிைார்.  
  

 நாம் இழந்து யபான ஆைிக்குாிய காாியங்கவை நமக்கு தந்து, பாிசுத்த 

ஆைியானைர் நம்வம யநர் ைழியில் நடத்துைாராக! ஆதமன். 
 

******************** 

“கிைிஸ்து எனக்கு ெீைன், சாவு எனக்கு ஆதாயம்”  

நமது திருச்சவப உறுப்பினர் திரு. ஹில்டன் அைர்கைது தாயார்   

Mrs. Rajam Samathanam அைர்கள் கடந்த 10-05-22 அன்று  

கர்த்தருக்குள் நித்திவர அவடந்துள்ைார்கள். 

ேருந்துகித ாம் 
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KUWAIT CITY - MAIN 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

1/Jun M0058 Mr. Gemini Leeon Raj   97632969 99275398 

1/Jun M0070 Mr. Kingston Jacob   66548761   

2/Jun M0022 Mr. Merlin John J.   56648363 66471051 

2/Jun M0035 Mrs. Gilda Jose   90019867   

2/Jun M0043 Miss. Lenita Peterson D/O Mr. Peterson 55909653   

2/Jun M0083 Mrs. Kitty Sharon Daniel   50052315   

3/Jun M0138 Mr. Edwin George   60981617 66258047 

4/Jun M0062 Mrs. Starlight Harold   97846914 99645001 

4/Jun M0069 Mast. Jeryl Eric Johnson 
S/O Mr. Prasanna 
Johnson 

99063976 66584464 

6/Jun M0007 Mrs. S. Niju Kingsley   99233986 60436090 

6/Jun M0073 
Mrs. Sweetlin Selwyn 
Frank 

  51291069 60355469 

6/Jun M0159 Mr Merwin Issac   96641481   

7/Jun M0002 Mast. Arwin Roshan S/O Mr. Rosaian M. 97128060 99014362 

8/Jun M0182 Mr.Sunil  Kumar   97760382   

8/Jun M0197 Mr.Daniel Jaikishore   60630431   

9/Jun M0185 Mrs.Benita Sam   60728688 99876427 

10/Jun M0044 Miss. Ananya D/O Mr. John     55181585   

“ைருஷத்வத உம்முவடய நன்வமயால் 

முடிசூட்டுகிைீர்; உமது பாவதகள் தநய்யாய்ப் 

தபாழிகிைது.”  (சங்கீதம் 65:11) 
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KUWAIT CITY - MAIN 

Date M.CODE Name 
Tele-

phone 
Mobile 

10/Jun M0045 Miss. Sharen Paul  
D/O Mr. Thomas Paul 
Singh 

50985994 55549892 

10/Jun M0095 Mrs. Lisy Golden Praba   60791100 65584226 

10/Jun M0186 Mr. David Raj   60312526   

11/Jun M0061 Miss. Manolin Jitta D/O Mr. Manova D. 67006651 94926751 

11/Jun M0096 Mr. Manavalan, R.   97275475 94426753 

11/Jun M0108 Mrs. Merclin Ganesan   55115687   

12/Jun M0014 
Mrs. Bhamini Beutrin 
Burt 

  56648361 99425106 

12/Jun M0112 Mr. Jones, P.   97310897   

13/Jun M0013 Mast. Seben Kingsley S/O Mr. Raj Kingsley 97276297   

13/Jun M0142 Mrs. Priya Barclay   96632154 60403663 

15/Jun M0066 Mr. Subash   50249055   

16/Jun M0104 
Mrs. Catherin Janifer  
Jebaraj, G 

  98544415   

15/Jun M0191 Mr. Seenivasan   66475387   

17/Jun M0050 Miss. Steffi Sathia Selvan 
D/O Mr. Sathia Selvan 
Vincent 

66937834   

17/Jun M0070 
Miss. Brita Keran        
Kingston 

D/O Mr. Kingston  
Jacob 

66548761   

17/Jun M0191 Mrs.Abitha Soni   66475387   

“ைருஷத்வத உம்முவடய நன்வமயால் 

முடிசூட்டுகிைீர்; உமது பாவதகள் தநய்யாய்ப் 

தபாழிகிைது.”  (சங்கீதம் 65:11) 
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KUWAIT CITY - MAIN 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

18/Jun M0040 Mrs. Amy Jasper   66294838 51789057 

18/Jun M0048 Miss. Debi Charis Densingh D/O Mr. Densingh D. 65990807   

19/Jun M0032 Mr. Andrew Benjamin   60618004   

20/Jun M0187 Mr.Ajay Charles   67703378   

22/Jun M0029 Mrs. Starlin Diana   96625293 97941079 

22/Jun M0060 Mr. Edwin Charles   97132190 55460795 

22/Jun M0068 
Mr. Johni Selvan         
Rathinadass 

  97183950 66100524 

24/Jun M0028 Mr. Jeyakumar, J.   66325411 99137570 

24/Jun M0068 Mrs. Jebakani Johni   97183950 66100524 

26/Jun M0001 Miss. Ruth Pauline 
D/O Rev. R. Nava 
gnana Prasad 

6616 2954  

26/Jun M0037 Mast. Aston Jonah Hildon S/O Mr. Hildon, G. 99704390 97184241 

26/Jun M0135 
Miss. Rachel Minu Shyla 
Richard 

D/O Mr. Richard    
Nixon J. 

67707390 65014677 

27/Jun M0075 
Mast. Delbert Davidson 
Robert 

S/O Mr. Robert      
Davidson 

55807076 55286120 

27/Jun M0100 Mast.  Badlin Christo 
S/O Mr. Christober 
Dhas 

60640573   

29/Jun M0016 Mrs. Rani Ebenezer   66220254 66989414 

29/Jun M0029 Mr. Ranjith Roy, F.   96625293 97941079 

29/Jun M0037 Mast. Lawton Joshua S/O Mr. Hildon, G. 99704390 97184241 

29/Jun M0058 Mrs. Praba Gemini   97632969 99275398 

29/Jun M0124 Miss. Ashlyn Fanita 
D/O Mr. Pravin 
Kamal,M. 

60411034 99766357 

“ைருஷத்வத உம்முவடய நன்வமயால் 

முடிசூட்டுகிைீர்; உமது பாவதகள் தநய்யாய்ப் 

தபாழிகிைது.”  (சங்கீதம் 65:11) 
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KUWAIT CITY - MAIN 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

29/Jun M0124 Miss. Adlyn Felcita D/O Mr. Pravin Kamal,M. 60411034 99766357 

29/Jun M0180 Mr.Steffin S R   67737634   

30/Jun M0188 
Miss.Peninnah 
Sharan 

D/O Albert Jeyaprakash 99290013   

“ைருஷத்வத உம்முவடய நன்வமயால் 

முடிசூட்டுகிைீர்; உமது பாவதகள் தநய்யாய்ப் 

தபாழிகிைது.”  (சங்கீதம் 65:11) 

ABBASIYA - BRANCH 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

1/Jun A0005 Miss. Annie Lydia Paul Prabhu 
D/O Mr. Paul 
Prabhu Nesan 

60025374   

8/Jun A0010 Mr. Ravi Kumar   99695655   

8/Jun A0029 Mr Aliver  Yonos   55528519   

10/Jun A0031 Mast. Sujin Russel Raj 
S/O Mr. Franklin 
Jenepher 

24347312   

10/Jun A0046 Mast. Bryan Zenit 
S/O Mr. Aravinth 
Rajan 

56526460 50376318 

14/Jun A0018 
Mrs. Anitha Kumari Sathia 
Jain 

  66079329   

16/Jun A0026 Miss. Shiloh Dorin, R. D/O Mr. Raja 94086531   

17/Jun A0055 Mrs.Arul Jijika R   66845991   

19/Jun A0051 Mrs Angelin Vinesha   66976932   

20/Jun A0050 Mr Robinson James   90942610   

24/Jun A0028 Mast. Johan Sam 
D/O Mr. David 
Jayaraj T 

66334641 55778656 
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ABBASIYA - BRANCH 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

16/Jun A0051 Mr Brayolyin E 
Mrs Angelin Vinesha 
Brayolyn 

66976932   

18/Jun A0015 Mr David Jose T Mrs. Punita Davis Jose 50103004 41748118 

19/Jun A0017 Mr. Vijil Doss. A 
Mrs. Gilda Rani Vijil 
Doss 

65100756 99894177 

“கர்த்தர் நல்லைர் என்பவத 

ருசித்துப்பாருங்கள்.”  (சங்கீதம் 34:8) 

KUWAIT CITY - MAIN 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

5/Jun M0084 Mr. Daniel Kumar David Mrs. Sujatha Daniel 99153752   

7/Jun M0050 Mr. Sathia Selvan Vincent 
Mrs. Sharmi Sathia 
Selvan 

66937834   

11/Jun M0059 Mr. Merlin Dhas 
Mrs. Dolphin Rani 
Merlin Dhas 

97679943   

11/Jun M0074 Mr. Auldwin Issac Paul 
Mrs. Amy Selva   
Auldwin 

94069204 60756426 

13/Jun M0047 Mr. Donald Jayakumar Mrs. Christy Donald 97662844 97164938 

15/Jun M0052 Mr. Benjamin Mrs. Rofina Benjamin 97249715   

20/Jun M0099 Mr. Solomon Praveen, P. 
Mrs. Ebenezer 
Sweetlin Salomon 

65035011   

22/Jun M0092 Mr. Emmanuel Paul Raj 
Mrs. Delles Helan 
Emmanuel Paul Raj 

65837650   

29/Jun M0194 Mr.Bobin K P Mrs.Shijila S 65652711   
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NEW PARISH HALL INAUGURATION FOR ABBASIYA BRANCH ON 03-06-22 
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Dear beloved congregation in Christ, 

 Our institute was established in 1999. Our sponsoring agency is the Church of South 

India (CSI) Thoothukudi- Nazareth Diocese (Trust). A governing board with 16 elected mem-

bers, headed by the bishop of our diocese, Rt.Rev.Dr.Jebachandran. 

Students Welfare Programmes:- 

 Around 25 rural poor students are helped to meet their academic expenses through 

these programs which include artificial flower making, preparation of grape and mango juice, 

fish pickle preparation, preparation of washing powder, and making school bags using resin 

cloth. Through these programs, the college trains its students to enable them to generate addi-

tional income for themselves. The college has the necessary infrastructure for conducting these 

programs. 

Sensitizing our students to social concerns:- 

 Even though most of the students themselves require others' sympathy and help, 

they are made sensitive to the concerns of the different sectors of society. Our students visit 

the various homes for the disabled, located at Nazareth every month. The homes they visit are: 

 Home for the mentally retarded children. 

 Home for the deaf. 

 Home for the aged. 

 Home for children, affected by AIDS, at Thailapuram. So our aim is not only to make 

our students better-skilled professionally but also to shape them into better human beings by 

instilling in them a sense of concern for the poor and the people in distress. 

Community Welfare Programmes:- 

 Through these programs, we make this institution relevant to the needs of the com-

munity. These programs include offering a scholarship to poor students of not only our institu-

tion but also other institutions. 

 Meeting the medical expenses of the poor people of this area, suffering from chronic 

diseases. Helping the aged poor in villages through a program that involves monthly visits and 

Missionary Ref. MS0010 

Missionary Organisation St. Luke’s Community College 

Sponsoring 6 Children 
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contributions by our students to the aged poor. A nearby village is chosen for this program 

and 100 aged poor people are benefited (100 X Rs.300). Amount spent every month 

Rs.30,000/- 

 Providing education for school drop-outs, without age restriction. Every year 10-15 

students, mostly school dropouts, are admitted in the non-formal courses – Nursing and 

medical lab technology. We issue them our certificates and get them employed. Some are 

aged more than 30. 

Achievements:- 

 As a result of the successful placement of students in jobs since our college's incep-

tion in 1999, we are able to attain our objective of empowering disadvantaged, underprivi-

leged, and marginalized members of society. 

Future Goal:- 

 Thus this institution is not only imparting knowledge to our students but also hon-

ing their skills and abilities, the capabilities which would convert them into very effective and 

useful citizens and enable them to contribute to society.  

Vision:- 

 To enhance the employability of our rural poor youth by offering them skill-based 

education at an affordable cost. To promote human values on the campus by sensitizing our 

students to the needs of the poor and marginalized. 

 We express our gratitude for your contribution and concern for the welfare of our 

institution. Kindly remember our institution and students in your prayers. 

In His ministry, 

P. Jeyachandran, 

Director, St. Luke’s Community College, Nazareth 

நமது திருச்சபையின் மூலம் தாங்கப்ைடும் மிஷனரிகளுக்கு  

காணிக்பககபைக் ககாடுக்க விரும்புவவார்  

மாதாந்தர சந்தா உபையில் தங்கள் காணிக்பககபை கசலுத்துமாறு  

அன்புடன் வகட்டுக் ககாள்கிவைாம்.  

வமலும் விைரங்களுக்கு :- திருமதி. வகால்டா ைால்சிங் (கணக்காைர்) - 5554 9892  
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2இராஜாக்கள் (2Kings) 

1. ஆகாப் மரணமவடந்தபின் என்ன நடந்தது? 

How did the political climate change after Ahab's death?  

 

2. எலியா அகசியாைின் ஆட்சியில் தீர்க்கதாிசியாக இருந்தாரா? 

Was Elijah still prophet during Ahaziah's rule?  

 

3. எலியாைிடம் அனுப்பப்பட்ட முதல் இரண்டு ஐம்பது யபாின் 

குழுக்களுக்கு என்ன ஆனது? 

What happened to the first two groups of fifty that were sent to get Elijah?  

 

4. எலியா யயார்தான் நதிவய எப்படி கடந்தான்? 

How Elijah crossed the river Jordan?  

 

5. எலியா எப்படி பரயலாகத்திற்கு ஏைிப்யபானான்? 

How was Elijah taken up to heaven?  

 

6. எலிசாவை நிந்தித்த பிள்வைகளுக்கு என்ன ஆனது? 

What happened to the children who mocked Elisha? 

 

7. யயாராம் சமாாியாைியல எப்யபாது இஸ்ரயைலின்யமல் ராொைானான்? 

When did Joram begin to rule the northern Israeli kingdom?  

 

8. யயாராம் எந்த ைழியாய் யமாைாபியர் யமல் யுத்தம் பண்ண தசன்ைான்? 

Which way Jehoram went to fight with Moab?  

 

Prepared by :- Mrs. Sophia Jeyakumar 
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சரியான விபடகபை அனுப்ை வவண்டிய கமாபைல் எண்  6669 6834 (திரு.ஸ்மித்)  

கபடசி வததி 30-06-22 

சரியான விபடகள் எழுதியேர்கள்:- 

Mrs. Minni Johnson 

Mrs. Saroja Rosaian 

Mrs. Monisha Darbin 

1. கர்யமல் பர்ைதத்தியல (Mt. Carmel) 

2. வக (Hand) 

3. தபதயர்தசபாவுக்கு (Beersheba) 

4. தயகூ (Jehu) 

5. தபனாதாத் (Benhadad ) 

யம மாதத்திற்கான ைிவடகள் 

9. எலிசா, யயாராமுக்கு பதில் தசால்லும் முன்பு யாவர தகாண்டுைரச் 

தசான்னான்? 

What did Elisha request before replying to Jehoram, king of Israel and 

Jehoshaphat, king of Judah?  

 

10. தீர்க்கதாிசிகளுவடய புத்திராில் ஒருைனுக்கு மவனைியாயிருந்த ஒரு 

ஸ்திாீயின் புருஷன் இைந்து யபானபின் என்ன தசய்தாள்? 

What happened when this problem presented itself to a prophet's  

widow? 

6. உபைாசம் (Fasting) 

7. எலியா (Elijah) 

8. 3 

9. மிகாயா (Micaiah) 

10. மிகாயா (Micaiah) 
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Prepared by :- Mrs. Minni Johnson 

Bible  Quiz 
KIDS CORNER 

28 
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May Month Answer 

KIDS CORNER Bible  Quiz 

Miss. Jazlyn Helena Johnson 

Mast. Jeryl Eric Johnson 
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Faith in Action 

All the words listed below are in the puzzle 

- left, right, up, down or  

diagonally. Find each word and highlight 

it. After you have found all the words, 

write the leftover letters in the correct 

order to form the mystery answer. 

Accomplish, Assurance, Bear fruits, Bless-

ing, Confidence, Encourage, Endurance, 

Faith, Foundation, Gods grace, Gods will, 

Good deeds, Good works, Guidance, Isaac, 

Justice, Moses, Noah, Nurture, Obedience, 

Observation, Peace, Perfection, Predes-

tined, Purpose, Rahab, Relationship, Right-

eous, Seek, Spiritual, Truth, Understand 

Send your answers & coloring pages to  
Mr. Smith, Mobile # 66696834 before 30-06-22 

May Month Answer 

ABUNDANCE 

Bible  Word Search KIDS CORNER 

Miss. Jazlyn Helena Johnson 

Mast. Jeryl Eric Johnson 

Mast. Marvin Mathanlal 

Mast. Arwin Mathanlal 
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Color ing Page KIDS CORNER 

31 

Memory Verse :- 

"Because you know that the testing of your faith produces perseverance."  

(James 1:3) 
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KIDS CORNER Color ing Page -  May’22  

Mast. Jeryl Eric Johnson Miss. Jazlyn Helena Johnson 

Mast. Arwin Mathanlal Mast. Marvin Mathanlal 
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PRAY! PARTICIPATE! 
அன்ைார்ந்த திருச்சபைவயாவர,  

இந்த ஆண்டு, நமது திருச்சபையின்  மூலம் “CS I  வவலூர் வைராயத்தில் அரப்ைாக்கம் 

வசகரத்தில் உள்ை “மஞ்சாலம் கிராமத்தில்” விபரவில் கட்டுமானப் ைணிகள் துவங்க 

இருக்கிைது என்ைபத  மகிழ்ச்சிவயாடு கதரிவித்துக் ககாள்கிவைாம்.   

கட்டுமான ைணிகளுக்காக கஜைிக்குமாறு அன்புடன் வகட்டுக் ககாள்கிவைாம்.  

இந்த கட்டுமான ைணிகளுக்குகாணிக்பககபைக் ககாடுக்க விரும்புவவார்  மாதாந்தர 

சந்தா உபையில் தங்கள் காணிக்பககபை கசலுத்துமாறு  அன்புடன் வகட்டுக் 

ககாள்கிவைாம்.  

வமலும் விைரங்களுக்கு :-  

திரு. எைவனசர் கசல்வகுமர் (கைாருைாைர்) - 6622 0254 

திருமதி. வகால்டா ைால்சிங் (கணக்காைர்) -  5554 9892 

“நீங்கள் ..... ஆலயத்வதக் கட்டுங்கள்; அதின்யபாில் நான் பிாியமாயிருப்யபன்,  

அதினால் என் மகிவம ைிைங்கும் என்று கர்த்தர் தசால்லுகிைார்” (ஆகாய் 1:8) 
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Editor  -  Rev. R. Navagnana Prasad 

Co-Ordinator -  Mr. R. Prathab Raja Sekar 

Publisher  -  Mr. M. Joseph Jebakumar 

Visit us on www.kuwaittamilcsi.com 

For Prayer Request 

Rev. R. Navagnana Prasad  

Mobile - 66162954, Home - 25648520 


