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 கர்த்தருக்குள் அன்பார்ந்த தூய யயாவான் ததன்னிந்தியத் 

திருச்சபப இபை குடும்பத்தார் யாவருக்கும் நமது ஆண்டவர் இயயசு 

கிைிஸ்துவின் திருப்தபயாில் வாழ்த்துக்கபை ததாிவித்துக் 

தகாள்ளுகியைன். கடந்த 8 மாதங்கள் நம்பம தமது கண்மணிப்யபால் 

பாதுகாத்துவந்த கர்த்தருக்கு நமது உள்ைத்தின் ஆழத்திலிருந்து 

நன்ைியிபன பபடக்கியைாம். 

 

 இந்தப் புதிய மாதமாகிய தசப்டம்பர், 27.9.2022  ஆம் நாள் நமது 

ததன்னிந்தியத் திருச்சபப வரலாற்ைில் மற்றும் உலகத்திருச்சபப 

வரலாற்ைில் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த மாதமாகும், ஏதனனில் நமது 

திருச்சபப உருவாக்கம்தபற்று 75 ஆண்டுகள் (27.9.1947-27.9.2022)  

விசுவாசப்பயணத்திபன நிபைவு தசய்து பவை விழாவிபன 

தகாண்டாடும் வியசபைத்திபனப் தபற்ை மாதமாகும். 

கடந்த 75 ஆண்டுகள் பலவிதமான சூழல்கைின் நடுயவ நம்பம 

யநர்த்தியாக வழி நடத்தி வருகின்ை கர்த்தருக்கு துதிகபையும் 

ஸ்யதாத்திரங்கபையும் உாித்தாக்குகியைாம். புலம்பல் 2:22-23 

வாக்கியங்கைில், திருவிவிலியத்தில் குைிப்பிட்டிருக்கின்ைபடி 

"ஆண்டவாின் யபரன்பு முடிவுைவில்பல! அவரது இரக்கம் 

தீர்ந்துயபாகவில்பல! காலயதாறும் அபவ புதுப்பிக்கப்படுகின்ைன! நீர் 
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தபாிதும் நம்பிக்பகக்குாியவர்!" 

"The Steadfast Love of the LORD never ceases; 

His Mercies never come to an end; 

they are new every morning; 

GREAT IS YOUR FAITHFULNESS" 

 நமது தூய ஆவியானவாின் உந்துதலில்லாமல், வழி 

நடத்துதலில்லாமல், துபணயில்லாமல், தபலநில்லாமல் நம்மால் 

இவ்வைவு தவகுதூர விசுவாசப்பயணத்திபன ததாடர்ந்திருக்க 

இயலாது என்பதபன நாம் உணர்ந்து நமது திாியயக் கடவுளுக்கு 

யதாத்திரங்கபை தசலுத்துகியைாம். கடவுளுக்யக மாட்சி 

உண்டாவதாக! 

 இப்புதிய மாதத்தில் கர்த்தருபடய கிருபப நம்மபனவயராடும், 

நமது திருச்சபபயின் அபனத்து வைர்ச்சியின் பாபதகயைாடும் 

எப்தபாழுதும் நிபைவாய் நிபலத்திருப்பதாக! ஆதமன்!. 

கிைிஸ்துவின் பணியில், 

உங்கள் இபைப்பணியாைர் . 

ரா. நவஞான பிரசாத். 
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NEW BORN 

“பிள்பைகள் கர்த்ைைால் ேரும் சுைந்ைைம்” 

Mr. Ponraj & Mrs. Jeyanthi Ponraj 

are blessed with “BOY BABY”  on 29-08-22 
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Dearly beloved in Christ, 

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

August month 1947 is very important for our Indian context, at the same time Septem-

ber month 1947 is very important and unique for our Church of South India's context. 

 

 The Church of South India (CSI) marked its Platinum Jubilee, 75 years

(27.9.1947-27.9.2022) with a worship ceremony earlier last year-2021 in Chennai. 

The theme chosen for the occasion is: 

“ENVISIONING TOGETHER AN OPEN CHURCH IN AN OPEN WORLD.” 

 

 Our Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin was attending this great 

occasion of its inaugural function and brought greetings, where he commended CSI’s 

establishment of several educational institutions and hospitals as “a treasure house for 

the country and Tamil Nadu”. He also recognized CSI’s social service activities and laud-

ed its contribution towards the communal harmony and secularism in India, and ex-

pressed his wish that such work would continue for a long time. 

 

 Recalling CSI’s actions “towards communal harmony and secularism”, he ex-

tended his wishes to the body, and hoped it would continue its service. 

 

 As we are journeying towards the 75th year is ahead, is more than 7 1/2  dec-

ades of Faith and Witness of this Great Church entering into a new history as a new 

generation. Platinum Jubilee  is a meaningful pilgrim journey  in India and in the World. 

The month of August 1947, marks the 75 years of Independence day, September 

month marks the 75 years of CSI Platinum Jubilee, as community built on relationships, 

we give thanks to God the Almighty for His leading, guiding and for His Shepherding 

care throughout this pilgrim journey. 

 

 We thank God for the physical Organic Unity of the 4 traditions: 1. Anglicans, 

2. Methodists, 3. Presbyterians and 4. Congregationalists. After a great struggle and 
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perseverance by the abundant Grace of God it became an another 'Pentecostal 

Experience' in the World as recognized in the history of Indian Church as well as 

in the history of the World, Particularly CSI became the part of the World Council 

of Churches in 1948. 

 

The World Council of Churches (WCC):- 

 WCC is a worldwide Christian inter- church organization founded in 

1948 to work for the cause of ecumenism. Its full members today include 

the Assyrian Church of the East, the Oriental Orthodox Churches, most jurisdic-

tions of the Eastern Orthodox Church, the Old Catholic Church, the Lutheran 

Churches, the Anglican Communion, the Mennonite Churches, the Methodist 

Churches, the Moravian Church, Marthoma Syrian Church and the Reformed 

Churches, as well as the Baptist World Alliance and Pentecostal Church-

es. Notably, the Catholic Church is not a full member, although it sends dele-

gates to meetings who have observer status. The WCC arose out of 

the ecumenical movement and has as its basis the following statement: 

 

The World Council of Churches is a fellowship of 350 member churches which 

confess: 

The Lord Jesus Christ as God and Savior according to the scriptures, and there-

fore seek to fulfill together their common calling to the glory of the one God: 

Father, Son and Holy Spirit. 

 

 It is a community of churches on the way to visible unity in one faith 

and one Eucharistic fellowship, expressed in worship and in common life in 

Christ. It seeks to advance towards this unity, as Jesus prayed for his followers, 

"so that the world may believe". (John 17:21) 

 

 For this auspicious occasion and for this new Month's meditation the 

scripture portion is selected: 

 ( Matthew 13:31-32) 
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Jesus put forward another parable to them: "The Kingdom of Heaven is like a grain 

of mustard seed, which a man took and sowed in his field. It is the smallest of all 

seeds, and, when it has grown, it is the greatest of herbs, and it becomes a tree, 

so that the birds of the air come and lodge in its branches." 

 

 The mustard plant of Palestine was very different from the mustard plant 

which we know in our country. To be strictly accurate the mustard seed is not the 

smallest of seeds; the seed of the cypress tree, for instance, is still smaller; but in 

the east it was proverbial for smallness. 

 

 For example, the Jews talked of a drop of blood as small as a mustard seed; 

or, if they were talking of some tiny breach of the ceremonial law, they would speak 

of a defilement as small as a mustard seed; and Jesus himself used the phrase in 

this way when he spoke of faith as a grain of mustard seed ( Matthew 17:20). 

In Palestine this little grain of mustard seed did grow into something very like a 

tree. Thomson in The Land and the Book writes: "I have seen this plant on the rich 

plain of Akkar as tall as the horse and his rider." He says, "With the help of my 

guide, I uprooted a veritable mustard-tree which was more than twelve feet high." 

In this parable there is no exaggeration at all. 

 Further, it was a common sight to see such mustard bushes or trees sur-

rounded with a cloud of birds, for the birds love the little black seeds of the tree, 

and settle on the tree to eat them. 

 Jesus said that his Kingdom was like the mustard seed and its growth into a 

tree. The point is crystal clear. The Kingdom of Heaven starts from the smallest be-

ginnings, but no man knows where it will end. In eastern language and in the Old 

Testament itself one of the commonest pictures of a great empire is the picture of a 

great tree, with the subject nations depicted as birds finding rest and shelter within 

its branches ( Ezekiel 31:6). This parable tells us that the Kingdom of Heaven begins 

very small but that in the end many nations will be gathered within it. 

It is the fact of history that the greatest things must always begin with the smallest 

beginnings. 
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In the above we can recognize the facts that: 

1. Mustard seed is rooted on the ground is a physical reality of the local Church. 

2. Birds of the air and nests are the reality of the Global Church. 

 

 Root is important for the growth of the mustard seed, same like the growth 

of the Church must be grounded and rooted on according to the Apostle Paul to the 

Church at Ephesus: 

Ephesians 3:16-19 

I pray that, according to the riches of his glory, he may grant that you may be 

strengthened in your inner being with power through his Spirit 17 and that Christ may 

dwell in your hearts through faith, as you are being rooted and grounded in love. 18 I 

pray that you may have the power to comprehend, with all the saints, what is the 

breadth and length and height and depth 19 and to know the love of Christ that sur-

passes knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. 

The Church must be Rooted in 

1. The Love of God. 

2. In Christ 

3. In the Word of God. 

We have to understand here that, we are also as a Church must be rooted in 

1.Biblical Rootedness, which is our Strength 

2. Doctrinal Rootedness, which is our Faith 

3.Socio-cultural Rootedness of our Country, which unites us in to the Fellowship of 

Christ. 

The deeper we are rooted we become more open to the society and the world at 

large. Locally extended tree extends and find shelter in the trees for the birds of the 

air or for the people in the world. We can see an Universal openness in the parable of 

Mustard seed for people to come into the Kingdom of God. Solidarity with others is 

an Open World of Togetherness. 

 

 "The Church is the only institution which exists for its non members."- Wil-

liam Temple. 

 This must become the reality of the CSI Church as it is going to see 75th year 
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Platinum Jubilee on 27.9.2022, it's a very Great Thanksgiving day in our lives  to God 

the Almighty which became the live experience in our lives that God has given us 

the Grace to see the reality. We thank God for the life our forefathers and fore-

mothers of Faith, especially we thank God for the life of V.S. Azariah, Bishop of   

Dornakal at that time who played a keen role and sacrificed his life for the CSI           

formation and died before seeing its fruit, those who passed on us the Legacy of 

this Great Church of CSI, the United and Uniting Church, which became the model 

for many Church Unions took place at the Worldwide as a fruits of its union. We 

thank God for the life of all. 

We are called to continue to pass on this legacy of this great Church towards gener-

ation to generations with the Mission mindedness as our Missionaries did their Mis-

sion of God for the 75 years Milestones in our Faith and life Journey. 

"LOVING CHRISTIAN FAMILY REFLECTS CHRIST's MISSION, LOCAL CONGREGATION 

REFLECTS CHURCH's MISSION"- Bishop Masilamani Azariah (Diocese of Madras). 

May God bless you all. 

******* 
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DATE TOPIC 
BIBLE        

READINGS 

01-09-22 அருயணாதய ஆராதபன Acts 2:42-47 

01-09-22 

to 

04-09-22 

"EDUCATION SUNDAY" 

“Education as a Ministry of the Church”                               

“திருச்சபபயின் திருப்பணியாகிய கல்விப்பணி” 

1st - Nehemiah 8:1-8  
2nd - Acts 18:24-28 

Psalm 119:41-48 
Gospel - Mat. 5:1-12 

08-09-22 

to 

11-09-22 

"WOMEN’S SUNDAY" 

"Remembering and Celebrating Women's Ministry" 

“தபண்கைின் அருட்பணிபய நிபனவுகூறுதலும், 

தகாண்டாடுதலும்” 

1st - Judges 4:4-16  
2nd - Philippians 4:1-7 

Psalm 132  
Gospel - Luke 8:1-3  

15-09-22 

to 

18-09-22 

"SENIOR CITIZEN’S SUNDAY" 

"Caring and Accepting the Elderly" 

“முதியயாபர யபணுதலும், ஏற்றுக்தகாள்ளுதலும்” 

1st - Genesis 46:28-
34: 47:1-10  

2nd - 1Tim.5:1-10  
Psalm 21 

Gospel -  Luke 2:25-35  

22-09-22 

to 

25-09-22 

"CSI PLATINUM JUBILEE SUNDAY (பவை விழா ஞாயிறு)" 

"Unity in Service" 

“யசபவயில் ஒருபமப்பாடு” 

1st - Exodus 4:27-31  
2nd - 1 Corin. 3:1-15 

Psalm 28 
Gospel -  John 17:9-23 

27-09-22 

(Tuesday) 

"CSI FORMATION DAY" 

"Unity in worship" 

“வழிபாட்டில் ஒருபமப்பாடு” 

1st - Nehe. 2:17-20  
2nd - Romans 8:31-39 

Psalm 66 
Gospel -  Luke 9:1-6 

29-09-22 

to 

30-09-22 

"MICHEAL ALL THE ANGELS" 

"Unity in Service" 

“யசபவயில் ஒருபமப்பாடு” 

1st - 2 Kings 6:8-17 
2nd - Rev. 12:7-12 
Psalm 103:17-22 

Gospel -  Mat. 18:1-10 
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யததி யநரம் ஆராதபன இடம் 

01-09-22 (வியா)   காபல 5:15  
அருயணாதய ஆராதபன   (பாிசுத்த 

நற்கருபண ஆராதபன) 

Diwaniya Hall, NECK 

வைாகம்,           குபவத் 

சிட்டி 

01-09-22 (வியா)   மாபல 7:00  

பாிசுத்த நற்கருபண ஆராதபன 

“நீர் வாரும் கர்த்தாயவ”  - பாடல் ஆராதபன 

St. John’s Parish Hall, 

அப்பாசியா 

02-09-22 (தவள்)    
காபல 10:00  உபவாச தெபக் கூடுபக Parish Hall, சால்மியா 

மாபல 3:30  பாிசுத்த நற்கருபண ஆராதபன  ெஹ்ரா தெப அபை 

03-09-22 (சனி)  மாபல 7:00  பாிசுத்த நற்கருபண ஆராதபன  
 நார்த் தடண்ட் NECK 

வைாகம்,  குபவத் சிட்டி 

08-09-22 (வியா)   மாபல 7:00  மாபல ஆராதபன  
St. John’s Parish Hall, 

அப்பாசியா 

09-09-22 (தவள்)   

காபல 9:00  FAMILY RETREAT 
St. John’s Parish Hall, 

அப்பாசியா 

மாபல 3:30  மாபல ஆராதபன  ெஹ்ரா தெப அபை 

மாபல 7:00  கிைிஸ்தவ பக்தி முயற்சி சங்கம் (CEF) Parish Hall, சால்மியா 

10-09-22 (சனி)  மாபல 7:00  மாபல ஆராதபன 
 நார்த் தடண்ட் NECK 

வைாகம், குபவத் சிட்டி 

12-09-22 (திங்)      மாபல 7:00  தபண்கள் ஐக்கிய சங்கம் (அப்பாசியா கிபை) 
St. John’s Parish Hall, 

அப்பாசியா 

15-09-22 (வியா)       
மாபல 7:00  பாிசுத்த நற்கருபண ஆராதபன  

St. John’s Parish Hall, 

அப்பாசியா  
இரவு  10:00  நள்ைிரவு தெபக் கூடுபக  

16-09-22 (தவள்)    

மாபல 3:30  பாிசுத்த நற்கருபண ஆராதபன  ெஹ்ரா தெப அபை 

மாபல 7:00  தபண்கள் ஐக்கிய சங்கம் (தமயின்) Parish Hall, சால்மியா 
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யததி யநரம் ஆராதபன இடம் 

17-09-22 (சனி)  மாபல 7:00  பாிசுத்த நற்கருபண ஆராதபன  
நார்த் தடண்ட் NECK வைாகம், 

குபவத் சிட்டி 

22-09-22 (வியா)       மாபல 7:00  மாபல ஆராதபன 
St. John’s Parish Hall, 

அப்பாசியா 

23-09-22 (தவள்)       

மாபல 3:30  மாபல ஆராதபன  ெஹ்ரா தெப அபை 

மாபல 7:00  ஆண்கள் ஐக்கிய சங்க கூடுபக Parish Hall, சால்மியா 

24-09-22 (சனி)  மாபல 7:00  மாபல ஆராதபன  
நார்த் தடண்ட் NECK வைாகம், 

குபவத் சிட்டி 

29-09-22 (வியா)       மாபல 7:00  மாபல ஆராதபன 
St. John’s Parish Hall, 

அப்பாசியா 

30-09-22 (தவள்)        மாபல 3:30  மாபல ஆராதபன  ெஹ்ரா தெப அபை 

சிறுவர் யவதாகமப் பள்ைி:- 

குபவத் சிட்டி தமயின்:- 

சனிக்கிழபமகைில் மாபல 5:30 மணி முதல் 6:45 மணி வபர NECK வைாகத்தில் பவத்து 

நபடதபறுகிைது. ததாடர்புக்கு, திருமதி. பியூலா ாிச்சர்ட் - 9902 4858 

அப்பாசியா:- 

வியாழக்கிழபமகைில் மாபல 5:30 மணி முதல் 6:45 மணி வபர Parish Hall, அப்பாசியா-ல் 

பவத்து நபடதபறுகிைது. ததாடர்புக்கு, திரு. தடன்சிங் - 5132 2102 
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ததாியா என்பன ததாிந்து தகாண்டீர்  

அைியா என்பன புாிந்து தகாண்டீர்  

வழி ததாியா விழித்த என்பன  

தமாழி ததாியா பிபழ அைியா  

இந்த மக்பகயும் முக்கி முக்கி  

கபர யசர்த்தீர் முபை பார்த்தீர்  

தந்பத மகன் / மகள் முபை வார்த்தீர்  
 

உண்ண என்ன தசய்யவன்  

உைங்க  உடுத்த ஏது தசய்யவன்   

என்ைிருந்த  என்பனயும் ஆைாக்கி  

அழகு பார்த்த அற்புதயர  

வாழ்த்துகியைன் வணங்குகியைன்  

யபாற்றுகியைன் புகழுகியைன்  
 

தசால்ல லாகுயமா தசால்லால் ஆகுயமா  

நீர் தசய்தவற்பை விவாிக்க தசால்லால் 

ஆகுயமா  

தசால்ல லாகுயமா தசான்னால் தான்  

வாழ்வுதபன இழந்தவர் பலர் கரம் கூடுயமா  

தசால்ல லாகுயம இயயசு தசான்னால் 

எல்லாம் கூடுயம  

எல்லா ஓடுயம யவண்டா காாியம் எல்லாம் 

ஓடுயம … 

அதிகாபலயில் எழுந்து உம்பமயய 

துதிப்யபாம்  

வாரந்யதாறும் உம் ஆலயத்தில் கால் 

பதிப்யபாம்  

உள்ைத்துக்குள் ஊைின ஏைின கசப்புகபை 

மைப்யபாம் 

எங்கள் இருதயத்பத உம் வாசலுக்கு 

யநராய் திைப்யபாம்  

உள் வந்து வாசம் தசய்யும் தயவாய் பாசம் 

பவயும்  
 

நான் நிற்கும் இடம் உன்னது என 

அைியவன்  

தசய்த பாவம் மட்டும் என்னது  தினம் 

கபரயவன்  

எத்தபன எத்தபனயயா உம் பகயால் 

அள்ைாயத  

 அத்தபன அத்தபனயும்  உம்  இடம் 

தகாள்ைாயத  
 

அழித்து விடு தமல்ல என் பாவத்பத 

கழித்து விடு 

அழியா என் தவபை குபழத்து விடு  

நிபலயா என் வாழ்பவ நிபல நிறுத்தி விடு  

இபலயா கிபையா மரமாய் உரு மாற்ைி 

விடு  கவிபத எண்   :  25 

கவிப் புபனவு :  திரு. ராஜ் திலக் 

13 
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- திருமதி. மினி அெித் 

இயயசு கிைிஸ்துவின் இபணயற்ை 

நாமத்தில் திருச்சபப குடும்பத்தாருக்கு 

என் வாழ்த்துக்கபைத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கியைன். 

நாம் சாதாரணமாக, ஒரு நபபரக் 

குைித்து அைிய அவாிடம் யபசினால் ததாிந்து தகாள்ை முடியும். அவாிடம் 

நட்புடம் பழகினால் இன்னும் அதிகமாக, ஆழமாக அவபரப் பற்ைித் ததாிந்து 

தகாள்ை முடியும். அவயராடு இன்னும் கூடுதலாக யநரம் தசலவழித்து 

மனந்திைந்து யபசினால் அவபரக் குைித்த ஒரு Blue Print நமக்கு கிபடக்கிைது. 

அதுயபால நாம் கர்த்தபர அைிய யவண்டுமானால் நிச்சயமாக நமக்கும், 

கர்த்தருக்கும் இபடயய ஒரு Intimate relationship காணப்படயவண்டியது மிக 

அவசியம். அதற்காக நாம் என்ன தசய்ய யவண்டும்? 

 

1. கர்த்தயராடு யநரத்பத தசலவிட யவண்டும். 

2. அவர் யபசுவபத நாம் யகட்க யவண்டும். (Through vision, through Bible read-

ing) 

3. அவாிடம் நாம் யபச யவண்டும். (Through prayer) 

4. அவாிடம் அன்பு தசலுத்த யவண்டும். (Obey God’s word) 

5. நமது உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அவர்யமல் நம்பிக்பகயாயிருக்க 

யவண்டும். அப்படிப்பட்டவர்கள் எயரமியா 17:7,8-ன் படி இருப்பார்கள். 

6. கர்த்தருக்குாிய கனத்பத தசலுத்த யவண்டும்.  

To make the intimate relationship, two way communication is must. 
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 யாத் 33:13-ல் யமாயச இப்படி தசால்கிைார்; நான் உம்பம அைிவதற்கு 

உம்முபடய வழிபய எனக்கு அைிவியும். தகாயலா 1:10-ல் ெனங்கள் யதவபன 

அைிகிை அைிவில் விருத்தியபடய யவண்டும் என்று பவுல் விரும்புகிைார். கர்த்தர் 

தசய்த மகத்துவமான தசயல்கபை இஸ்ரயவலர் அைியாதபடியினால் கர்த்தர் 

அவர்களுக்கு உணரத்தக்க இருதயத்பதயும், காணத்தக்க கண்கபையும், 

யகட்கத்தக்க காதுகபையும் தகாடுக்கவில்பல (உபா 29:4-6). 

நாம் கர்த்தபர அதிகமாக அைிகிைதற்கு சிலயவபைகைில் நம்முபடய வாழ்விலும் 

கூட சில தபடகள் காணப்படலாம். சில வழிகள் அபடக்கப்பட்டிடுக்கலாம். 

கர்த்தபர ஆழமாக புாிந்து தகாள்வதற்கு எபவகதைல்லாம் திைக்கப்பட 

யவண்டும் என்பபதக் குைித்து சற்று சிந்திப்யபாம். 

 

1. ஆவிக்குாிய கண்கள் திைக்கப்பட யவண்டும். 

அ) பியலயாமின் கண்கள் திைக்கப்பட்டது (எண் 22:1-4) 

கர்த்தருக்கு பிாியமில்லாத தசயபல பியலயாம் தசய்வபதத் தடுக்க, தூதன் 

கழுபதயின் வழிபயத் தடுத்தான். ஆவிக்குாிய உண்பமபய பியலயாம் உணர்ந்து 

தகாள்ைவில்பல. எண் 22:31-ல் கர்த்தர் பியலயாமின் கண்கபைத் திைந்தார். 

அப்யபாது அவன் உருவின பட்டயத்பதத் தம்முபடய பகயில் பிடித்திருக்கிை 

கர்த்தருடய தூதபனக் கண்டு, தபலகுனிந்து முகங்குப்புை விழுந்து பணிந்தான். 

எண் 22:34-ல் பியலயாம் கர்த்தருபடய தூதபன யநாக்கி, நான் பாவம் தசய்யதன்; 

வழியில் நீர் எனக்கு எதிரான நிற்கிைபத அைியாதிருந்யதன் என்கியைன். 

நாமும் கூட பல யவபைகைில் பார்க்க யவண்டியபதத் தவை விட்டு மதி 

தகட்டவர்கைாகவும், காிசபனயற்ைவர்கைாகவும், உணர்வற்ைவ்ர்கைாகவும் 

இருந்திருக்கியைாம். 
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ஆ) எலிசாவின் யவபலக்காரன் கண்கள் திைக்கப்பட்டது (2 இராொ 6:11-17) 

எலிசா தீர்க்கதாிசி ஆவிக்குாிய கண்கள் திைக்கப்பட்ட ஒரு யதவ 

மகனாயிருந்தான். 6-ம் அதிகாரத்தில் சீாியா ராொ இஸ்ரயவலுக்கு வியராதமாக 

பபடதயடுக்க தீர்மானிப்பபத முன்கூட்டியய யதவன் எலிசாவுக்கு 

தவைிப்படுத்தினதால், சீாியா ராொவின் பல திட்டங்களும் முைியடிக்கப்பட்டது. 

எலிசாபவப் பிடிக்க இராணுவங்கபையும், குதிபரகபையும், இரதங்கபையும், 

சீாியா இராொ அனுப்பினான். அபதப் பார்த்த எலிசாவின் யவபலக்காரன் 

பயந்து யபாகிைான். எலிசா யதவனிடம் விண்ணப்பம் பண்ணி, கர்த்தாயவ, 

இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்கபைத் திைந்தருளும் என்ைான். கர்த்தர் அவன் 

கண்கபைத் திைந்த யபாது எலிசாபவச் சுற்ைிலும் அக்கினிமயமான 

குதிபரகளும், இரதங்களும் நிபைந்திருப்பபதப் பார்க்கிைான். 

எலிசா உண்பமயான ஆவிக்குாிய உலகில் வாழ்ந்ததால் அவனால் கர்த்தாின் 

மிகப்தபாிய யசபனபயப் பார்க்க முடிந்தது. ஆனால் எலிசாவின் 

யவபலக்காரனுக்யகா பாபையத்திலுள்ை குதிபர வீரர்கபை பார்க்க 

முடிந்தயதயன்ைி, கடவுைின் வீரர்கபை பார்க்க முடியவில்பல கர்த்தர் அவன் 

கண்கபைத் திைக்கும் வபர. 

சில யநரங்கைில் நாமும் கூட பிரச்சபனகபையும், பிரச்சபன நிபைந்த 

உலகத்பதயும் பார்க்கியைாம். அந்த பிரச்சபனகபை ஒன்றுமில்லாமல் சம 

பூமியாக்குகிை யதவபன பார்க்க மைக்கியைாம். நம்முபடய கண்களும் 

எலிசாவின் யவபலக்காரனின் கண்கபைப் யபால திைக்கப்பட யவண்டும். 

இ) அப் 9:18-ல் பவுலின் ஆவிக்குாிய கண்கள் திைக்கப்பட்டு ஊழியம் 

தசய்கிைான். 

நாம் கடவுளுபடய வசனத்பதப் பற்ைி புதிய தவைிப்பாடுகபை அைிய நமது 

ஆவிக்குாிய கண்கள் திைக்கப்பட யவண்டியது அவசியம். 

ஈ) மத் 23:24,26-ல் பாியசயரும், யவதபாரகரும் ஆவிக்குாிய சத்தியத்பத 

அைியாததினால் அவர்கபை இயயசு குருடயர! என்று அபழக்கிைார். 
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உ) லூக் 24:13-16 வபரயில், இயயசுபவ அைியாதபடிக்கு எம்மாவூர் 

சீைர்கைின் கண்கள் மபைக்கப்பட்டிருந்தது. லூக் 24:31-ல் அவர்களுக்கு 

இயயசு அப்பத்பதப் பிட்டுக் தகாடுக்கும் யபாது, அவர்கள் கண்கள் 

திைக்கப்பட்டு இயயசுபவ அைிந்தார்கள். 

ஊ) சங் 119:18-ல் தாவீது தெபிக்கிைார், யவதத்திலுள்ை அதியசங்கபைப் 

பார்க்கும்படிக்கு என் கண்கபைத் திைந்தருளும் என்று.  

நியாயாதிபதிகள் 13:18-ல் அதிசயம் என்பது கர்த்தபரக் குைிக்கிைது. 

அப்படியானால், கர்த்தபரப் பார்க்கும்படி என் கண்கபைத் திைந்தருளும் என்று 

தாவீது தெபிக்கிைபதக் காணலாம்.  

மத் 6:22, லூக் 11:34-ல் கண் சாீரத்தின் விைக்கு என்று குைிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

ஆகயவ நமது ஆவிக்குாிய கண்கள் திைக்கப்படுமானால் நமது சாீரம் 

எப்யபாதும் தவைிச்சமாயிருக்கும். அந்த சுவியசைத்தின் ஒைிபய உலகிற்கு 

பகிை கர்த்தர் தாயம நமக்கு துபணபுாிவாராக! ஆயமன்! 

      

(ததாடர்ச்சிபய அடுத்த இதழில் பார்க்கலாம்…) 
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KUWAIT CITY - MAIN 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

1-Sep M0074 Mast. Abdiel Biju Paul 
S/O Mr. Auldwin 
Issac Paul 

94069204 60756426 

2-Sep M0015 Mrs.  Preena Jebaraj W/O Jebaraj J 66259318 67012427 

2-Sep M0063 Mast. Ezer Johann Dorairaj 
S/O Mr. Fredrick 
Nirmal D. 

97286928 67032896 

2-Sep M0088 Mr. Udaya Raj.   99025287 99024478 

2-Sep M0106 
Mrs. Wincy Rubarani 
Eliezer 

W/O Mr.Eliezer 60953026 60669048 

2-Sep M0106 Miss. Ebesha Zercy Eliezer D/O Mr. Eliezer, Jd. 60953026 60669048 

4-Sep M0011 Mast. Johann Barnabas 
S/O Mr. Julius Niven 
Immanuel 

97300617 51007890 

4-Sep M0184 Mrs. Rachel W/O Sailon Johnson 56518030   

6-Sep M0021 Miss. Bestill Vijayakumar 
D/O Mr. Vijaya-
kumar , P. 

56648362/
66776754 

99101964 

6-Sep M0043 Mrs. Priscilla Peterson W/O Mr.Peterson 55909653   

6-Sep M0049 Mrs. Annie Priya Moses 
W/O Mr.Moses 
Samuel Norman 

98003670 97335564 

6-Sep M0054 Mr. Sam Jonathan   99684573 55050640 

6-Sep M0074 Miss. Adina Paul 
D/O Mr. Auldwin 
Issac Paul 

94069204 60756426 

6-Sep M0177 Mrs.Monisha Deva Bellcy 
W/O Mr.Darbin 
George 

55228830 97138067 

6-Sep M0179 Ms.Beryl  D/O Mr.Raj Mohan 99262866  

7-Sep M0084 Mrs. Sujatha Daniel 
W/O Danial Kumar 
David 

99153752 ` 

“வருைத்பத உம்முபடய நன்பமயால் 

முடிசூட்டுகிைீர்; உமது பாபதகள் தநய்யாய்ப் 

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

Date M.CODE Name 
Tele-

phone 
Mobile 

9-Sep M0159 Mrs. Sunitha Melwin S/O Mr. Merwin Issac 96641481   

11-Sep M0102 Mrs. Deena Marlyne W/O Mr.Suresh Sadan 99463077 25618937 

14-Sep M0035 Mr. John Wesley   90019867   

14-Sep M0201 Mrs. Jeslin W/O Mr. Samuel Joe 65078704 60485816 

15-Sep M0088 Mast. Godson Samuel Raj S/O Mr. Udaya Raj 99025287 99024478 

15-Sep M0204 Mrs.Shalika Sargin 
W/O Mr. Sargin Jeba-

kumar 
50412979 55071432 

15-Sep M0205 Miss.Jera Santrasingh D/O Mr. Jebasingh 66621686   

17-Sep M0005 Mrs. Ramola Daniel 
W/O Mr.Davadoss 

Daniel 
97673567   

19-Sep M0050 Mrs. Sharmi Sathia Selvan 
W/O Mr.Sathia Selvan 

Vincent 
66937834   

19-Sep M0115 
Mrs. Preetha Dania 

Franklin 
W/O Mr.Franklin   

Yesuraj 
66998356   

21-Sep M0193 Miss.Samarah Faith Paul 
D/O  Mrs.Thehila Saf-

ron 
69938278   

23-Sep M0054 Mast. Jonas Rian S/O Jerald Seasor 96628233 96628233 

23-Sep M0045 Mr. Thomas Paul Singh   50985994 55549892 

26-Sep M0023 Mast. Jubel Jash 
S/O Mr. Denny Justin 

Paul, J. 
66322795 66244314 

26-Sep M0054 Mast. Dalton Immanuel S/O Mr. Sam Jonathan 99684573 55050640 

28-Sep M0013 Miss. Sebel Kingsley D/O Mr. Raj Kingsley 60405835   

“வருைத்பத உம்முபடய நன்பமயால் 

முடிசூட்டுகிைீர்; உமது பாபதகள் தநய்யாய்ப் 

தபாழிகிைது.”  (சங்கீதம் 65:11) 
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“வருைத்பத உம்முபடய நன்பமயால் 

முடிசூட்டுகிைீர்; உமது பாபதகள் தநய்யாய்ப் 

தபாழிகிைது.”  (சங்கீதம் 65:11) 

KUWAIT CITY - MAIN 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

29-Sep M0091 
Mast. Evan Maxwell, 

M.S. 
S/O Mr. Mesia Dhas,J. 69977643   

29-Sep M0105 
Mrs. Blessy Beaula 
Biju 

W/O Mr.Biju A 99871715 51571270 

30-Sep M0041 
Mr. Smith Goldston, 
A. 

  66696834 66264815 

30-Sep M0121 
Mast. Jashon D 
George 

S/O Mr. Delbin, G. 99560166   

ABBASIYA - BRANCH 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

5-Sep A0021 Mast.Dalbert. S 
S/O Mr. Santhosh 
Kumar George 

96073844   

10-Sep A0013 Miss. Jalin 
D/O Mr. Jeba Selva 
Jiji. J 

55067414   

17-Sep A0017 Mr. Vijil Doss. A   65100756 99894177 

17-Sep A0028 Miss. Deborah Joyce 
D/O Mr. David  
Jayaraj T 

66334641 55778656 

23-Sep A0050 Mr. Jerick Godson 
S/O Mr. Robinson 
James 

90942610   

25-Sep A0011 
Mrs. Jenisha Victor Rojit 
Anbiah 

W/O Mr.Rojit   
Anbiah 

60711152   

26-Sep A0045 Mrs. Mispha Jebastin 
S/O Jebastin       
Benamin 

55988944   

29-Sep A0010 Miss. Fiona Jiffy D/O Mr. Ravi Kumar 99695655   
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ABBASIYA - BRANCH 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

2-Sep A0045 
Mr. Jebastin       
Benjamin 

Mrs. Mispha Jebastin 55988944   

“கர்த்தர் நல்லவர் என்பபத 

ருசித்துப்பாருங்கள்.”  (சங்கீதம் 34:8) 

KUWAIT CITY - MAIN 

Date M.CODE Name Telephone Mobile 

9-Sep M0106 Mr. Eliezer, Jd. 
Mrs. Wincy Rubarani 
Eliezer 

60953026 60669048 

9-Sep M0195 Mr. Klinton Mrs. Mahizlsara  OO9196770 OO919677

10-Sep M0061 Mr. Manova D. 
Mrs. Pushpa Rathi 
Manova 

67006651 94926751 

11-Sep M0035 Mr. John Wesley Mrs. Gilda Jose 90019867   

11-Sep M0171 Mr. Raj Thilak Nallaiyan Mrs. Mariet Caroline 50174087   

15-Sep M0135 Mr. Richard Nixon J. 
Mrs. Reeta Prema 
Kumari Richard 

67707390 65014677 

20-Sep M0095 Mr. Jeba Christober 
Mrs. Lisy Golden 
Praba 

60791100 65584226 

17-Sep M0188 Mr. Albert Jayaprakash Mrs. Mary Clara 99290013   

27-Sep M0075 Mr. Robert Davidson 
Mrs. Vincy Kiruba 
Robert 

55807076 55286120 

29-Sep M0148 Mr. Jenil Monick, M. Mrs. Shalini Jenil 65022133   
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2இராஜாக்கள் (2Kings) 

1. வயசவ லின் உடபை நாய்கள் தின்னும் என்று தீர்க்கைரிசனம் கூறியது 

யார்? 

Who prophesied that the dogs would eat the flesh of Jezebel?  

2. யாருபடய மகன்களின் ைபைகள் பேட்டப் ட்டு பயகூவிடம் கூபடயில் 

பகாண்டுேைப் ட்டது? 

Whose sons were beheaded and their heads were brought to Jehu in baskets?  

3. பயகூ எந்ை  ாேங்கபை விட்டு விைகவில்பை? 

All the while, what sin did Jehu latch onto?  

4. ஒரு பிள்பைபயத் ைவிை அபனத்து இைாஜேம்சத்ைாபையும் சங்காைம் 

பசய்ைது யார்? 

Who destroyed all the royal seed except one?  

5. அகசியாவின் மகனாகிய வயாோபச ஒளித்து பேத்ைது யார்? 

Who hid Joash the son of Ahaziah?  

6. எந்ை ஆயுைங்கபைக் பகயிவை பிடித்ைேர்கைாய், நூறுவ ருக்கு 

அதி திகள் வயாோஸ் ைாஜாபேச் சுற்றிலும் ேரிபசயாய் நின்று 

பகாண்டிருக்க கட்டபையிடப் ட்டது? 

What weapons would captains of the hundred be armed with to guard King Joash the 

son of Ahaziah?  

7. வயாோஸ் இைாஜாோக அறிவிக்கப் ட்டது வ ாது அத்ைாலியாள் என்ன 

பசய்ைாள்? 

What did Athaliah do when Joash was declared King?  

8. வயாோசின் ைாய் யார்? 

Who was Joash’s mother?  

9. கர்த்ைருபடய ஆையத்பைப்  ழுது ார்க்கிறைற்காக  ணத்பை 

ப ட்டியிவை வசகரித்ைது யார்? 

Who collect the money in a box to repair the Temple? 

10. வயாோஸ், கர்த்ைருபடய ஆையத்திலும் ைாஜாவின் அைமபனயிலுமுள்ை 

ப ாக்கிஷங்களில் அகப் ட்ட ப ான் யாபேயும் எடுத்து யாருக்கு 

அனுப்பி பேத்ைான்? 

To whom did Jehoash send the things that had been hallowed by previous kings of 

Judah?  
Prepared by :- Mrs. Sophia Jeyakumar 

22 



 23 

 

சரியான விடைகடை அனுப்ப வவண்டிய மமாடபல் எண்  6669 6834 (திரு.ஸ்மித்)  

கடைசி வததி 27-09-22 

1. சீாியருபடய பாையத்திற்கு Go to the camp of the Syrians (7:3-5) 

2. குஷ்டயராகிகைான நாலுயபர் Lepers (7:9) 

3. ெனங்கள் அவபன தநருங்கி மிதித்ததினாயல  

அவன் தசத்துப் யபானான்  

He was trampled to death (7:16-20) 

4. தபலிஸ்தாின் யதசத்தில் Land of philistines (8:1) 

5. ஆசயகல் Hazael (8:11) 

6. ஆகாபின் குமாரத்திபய The daughter of Ahab (8:18) 

7. அகசியா Ahaziah (8:25) 

8. யசனாதிபதியாக இருந்தான் Army commander (9:5) 

9. தயஸ்ரயயலியல Jezreel (9:15) 

10. அதியவகமாய் (9:20) Furiously 

ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான விபடகள் 

சரியான விபடகள் எழுதியேர்கள்:- 

Mrs. Bright Anna Bell Vivek 

Mrs. Saroja Rosaian 

Ms. Alvina Terin 

Mrs. Minni Johnson 
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Write your answer with reference send to  
Mr. Smith, Mobile # 66696834 before 27-09-22 

KIDS CORNER 
Bible  Quiz 

Prepared by :- Mrs. Minni Johnson 
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August Month Answer 

KIDS CORNER 

Bible  Quiz 

Miss. Tiana Charles 

Miss. Alvina Terrin 

Miss. Jazlyn Helena Johnson 

Mast. Jeryl Eric Johnson 
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Pentecost 
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. 

Anointed, Bread, Crowd, Devotion, Faith, 

Fill, Fire, God, Healing, Power, Sins, Wit-

ness 

Send your answers & coloring pages to  
Mr. Smith, Mobile # 66696834 before 27-09-22 

August Month Answer 

TWENTY LOAVES 

Bible  Word Search KIDS CORNER 

Miss. Tiana Charles 

Miss. Jazlyn Helena Johnson 

Mast. Jeryl Eric Johnson 

Miss. K. Angeline Gloria 

Mast. K. Sam 
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Color ing Page KIDS CORNER 

Pentecost 

Memory Verse:- 

Repent and be baptized every one of you in the name of Lord  Jesus Christ for the      

forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. (Acts 2:38) 
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MAIN EVENTS 
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MAIN EVENTS 
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PHOTO GALLARY 

Rev. Jeba Dhas received at airport on 12-08-2022 

Jahra Church on 12-08-2022 Main Church on 13-08-2022 



 31 

 

KIDS CORNER 

Color ing Page -  Aug’22  

Miss. V. Brithina Wesly Miss. Tiana Charles Miss. Jazlyn Helena Johnson 

Miss. K. Sam Mast. Jeryl Eric Johnson Miss. K. Angeline Gloria 
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PRAY! PARTICIPATE! 

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

அதினால் என் மகிபம விைங்கும் என்று கர்த்தர் தசால்லுகிைார்” (ஆகாய் 1:8) 

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 

“CS I  வவலூர் வபராயத்தில் அரப்பாக்கம் வசகரத்தில் 
உள்ை “மஞ்சாலம்” கிராமத்தில் 

ஆலய கட்டுமான பணிகள்  


