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¦À¡Ðì¸¡Äõ 33 ¬õ »¡Â¢Ú

ãýÈ¡õ ¬ñÎ

cq;fs; rpe;jidf;F…
இறைமகன் இயேசுவின் அன் பில் மலர்ந்த இறைகுலயம! ஆண்டின் ப ொதுக்கொலம் 33ஆம்
ஞொயிறுத் திரு ் லிக் பகொண்டொடங் களில்

ங் யகை் க வந்துள் ள அறனவரின் வரவு நல் வரவு

ஆகுக!
இறைவொக்கு வழி ொடு இன் று நம் முன் றவக்கும் கருத்துகள் ேொபதனில் இறைவனில் மன
உறுதிேடன் கறடசிவறர இருந்தொல் நிறலவொழ் வு என் னும் பவை் றிறே ் ப ை முடியும்
என்

யத.

இறதயே மலொக்கி இறைவொக்கினர், ஆண்டவரின் ப ேருக்கு அஞ் சி நடக்கின் ை உங் கள்
யமல் நீ தியின் கதிரவன் எழுவொன் . அவனுறடே இைக்றகயில் நலம் தரும் மருந்து இருக்கும் .
என் று

கூறுகிைொர்.

உறழத்து

உண்ண ்

வுலடிேொர்

கிறிஸ்துவின்

ப ேரொல்

கட்டறளயிடுகிைொர்.
எருசயலம்

ஆலேத்திை் கு

வரவிருக்கும்

ய ரழிறவ

எடுத்துறரக்குக்

கிறிஸ்து,

அவறர

முன் னிட்டு நமக்கு வரும் நிந்தறனகறள ்

ை் றியும் , அறத எ ் டி எதிர்க்பகொள் வது

என்

பசே் கிைொர்.

றத ்

ை் றியும்

ஆழமொக ்

திவுச்

நொவன் றமறேயும் , ஞொனத்றதயும் தந்து ்

ல ் டுத்துவறத ்

அயதயவறளயில் ,

நமக்கு

ை் றி எடுத்துறரக்கும் அவர்

நொம் மன உறுதியேொடு இருந்து நம் வொழ் றவக் கொத்துக்பகொள் ள அறழ ் பு விடுக்கின் ைொர்.
ஆண்டவரில் மன உறுதியுடன்

இருந்து நிறலவொழ் றவக் கொத்துக் பகொள் ள இன் றைே

திரு ் லியில் முழுறமேொகக் கலந் து இறை இயேசுவின் ஆசீர் ப ைச் பசபி ் ய ொம் . வொரீர.்

¬ÄÂô ÒÐôÀ¢ìÌõ À½¢ì¸¡É ¿¢¾¢ §º¸¡¢ôÒ
«ýÀ¡÷ó¾Å÷¸§Ç!

Àø§ÅÚ

¿¢¾¢§º¸¡¢ôÒ

¿¼ÅÊì¨¸¸û

ãÄÁ¡¸, ¿ÁÐ ¬ÄÂô ÒÐôÀ¢ìÌõ À½¢ì¸¡¸ þÐÅ¨Ã
Á¢øÄ¢Âý
¾Õ¸¢ý§È¡õ.

§º÷ì¸ôÀðÎûÇ¨¾
ÁÉÓÅóÐ

S$ 4.3

Á¸¢úîº¢Ô¼ý

«È¢Âò

¿ý¦¸¡¨¼ÂÇ¢ò¾

¯í¸û

´ù¦Å¡ÕÅÕìÌõ ±í¸ÇÐ ¿ýÈ¢¸û! ¿ÁÐ ¬ÄÂô ÒÐôÀ¢ìÌõ
À½¢ìÌò §¾¨ÅÂ¡É ÓØò ¦¾¡¨¸Â¡É
«¨¼Å¾üÌ

¦¾¡¼÷óÐ

¯í¸û

¦ºÀí¸¨ÇÔõ §ÅñÊ ¿¢ü¸¢ý§È¡õ.

S$ 6.2

¾¡Ã¡Ç

Á¢øÄ¢Â¨É
ÁÉ¨¾Ôõ,

þ¨¼Å¢¼¡ º¸¡Â «ý¨É ¿Å¿¡û
ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á¸Ç¢ø þÃ× 8:30 Á½¢ìÌò ¾Á¢Æ¢ø þ¨¼Å¢¼¡ º¸¡Â
«ý¨É ¿Å¿¡Ùõ, ¦¾¡¼÷óÐ ¾¢ùÅ¢Â¿ü¸Õ¨½ ¬º£Õõ ¿¨¼¦ÀÚõ.
¿õ

«ý¨ÉÂ¢ý

À¡¢óÐ¨ÃÂ¢ø

þ¨ÈÂÕû

¦ÀÈ×õ,

¾¢ùÅ¢Â

¿ü¸Õ¨½Â¢ø þ¨ÈôÀ¢ÃºýÉõ ¸¡½×õ «¨ÉÅÕõ ÅÕ¸!

¾Á¢ú Á¨Èì¸øÅ¢ ÅÌôÒì¸û
ÀûÇ¢ Å¢ÎÓ¨È ¸¡Ã½Á¡¸ þýÚ Ó¾ø (17-11-2019) ¾Á¢ú
Á¨Èì¸øÅ¢ ÅÌôÒì¸û ¿¨¼¦ÀÈ¡Ð. Ò¾¢Â ¬ñÎì¸¡É ¾Á¢ú
Á¨Èì¸øÅ¢ ÅÌôÒì¸û, 12-01-2020 Ó¾ø ¬ÃõÀÁ¡Ìõ ±ýÀ¨¾
¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ×õ.

¬ÄÂò ÐôÀÃ× ÁüÚõ àö¨Áô À½¢
þýÚ »¡Â¢Ú Á¾¢Âõ 2:30 Á½¢
¬ÄÂò ÐôÀÃ× ÁüÚõ àö¨Áô À½¢¨Â ÓýÉ¢ðÎ, ¿ÁÐ ¬ÄÂõ
Á¾¢Âõ 2:30 Ó¾ø 4:00 Á½¢Å¨Ã ã¼ôÀðÊÕìÌõ. ¿ÁÐ ¬ÄÂò¨¾
àö¨ÁôÀÎò¾ ¾ýÉ¡÷ÅÄ÷¸¨Ç «ýÒ¼ý «¨Æì¸¢ý§È¡õ.

ÓØ þÃ×ò ¾¢ÕÅ¢Æ¢ôÒ ¦ºÀ ÅÆ¢À¡Î
Á¡¾ò¾¢ý þÃñ¼¡ÅÐ ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á

Å¨Ã

þÃ× ÓØÐõ Å¢Æ¢ò¾¢ÕóÐ, þ¨ÈÅÉ¢ý «ý¨À Í¨Åì¸×õ,
«Å¨Ãô ÀüÈ¢ §ÁÖõ «È¢óÐ, «Å§Ã¡Î ¯ÈÅ¡¼×õ þó¾
Å¡öô¨Àô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÙÁ¡Ú ¯í¸¨Ç «ýÒ¼ý
«¨Æì¸¢§È¡õ.

GIFT ¾¢ð¼ò¾¢ü¸¡¸ þÃñ¼¡õ ¸¡½¢ì¨¸
þùÅ¡ÃÂ¢Ú¾¢ò ¾¢ÕôÀÄ¢¸Ç¢ø ±Îì¸ôÀÎõ þÃñ¼¡õ ¸¡½¢ì¨¸,
¿ÁÐ
¯Â÷Á¨ÈÁ¡Åð¼ò¾¢ý
GIFT
(¿õÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ
¿ýÈ¢Ô½÷§Å¡Îõ
¦¸¡Îò¾ø)
¾¢ð¼ò¾¢ü¸¡¸
ÅÆí¸ôÀÎõ.
þì¸¡½¢ì¨¸Â¡ÉÐ,
¿õ
¯Â÷Á¨ÈÁ¡Åð¼ò¾¢ø
¦ºÂüÀÎõ
Àø§ÅÚ «¨ÁôÒì¸Ùì¸¡¸×õ, ¸ðÊ¼ò ¾¢ð¼í¸Ùì¸¡¸×õ
ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ. ¯í¸û ¾¡ÃÇ ¸¡½¢ì¨¸ìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢!

QhapW thrfq;fs;
Kjy; thrfk;:
மலொக்கி 4: 1-2
gjpYiug;ghly;:
¾¢ÕôÀ¡¼ø 98: 5-6, 7-8, 9
gjpYiu: மக்களினங் கறள ஆண்டவர் யநர்றமயுடன் ஆட்சி பசே் வொர்.
,uz;lhk; thrfk;:
2 ¦¾º§Ä¡É¢ì¸÷ 3:7-12
tho;j;njhyp: அல் யலலூேொ, அல் யலலூேொ! நீ ங் கள் தறல நிமிர்ந்து
நில் லுங் கள் ; ஏபனனில் உங் கள் மீட்பு பநருங் கி
வருகின் ைது. அல் யலலூேொ!

æì¸¡ 21:5-19

ew;nra;jp thrfk;:

Myaj; jpUg;gyp Neuq;fs;
thu ehl;fs; (Mq;fpyk;) :
rdp (Mq;fpyk;) :
QhapW (Mq;fpyk;) :
QhapW (jkpo;) :
nghJ tpLKiw:

kjpak; 12:30 &khiy 6:30 kzp
khiy 6:00 & 7:30 kzp
fhiy 7:30, 11:30 & 1:00 kzp
fhiy 9:30 &khiy 6:30 kzp
fhiy 9:00 kzp(M),10:00 kzp (j)

Myaj;jpy; eilngWk; gf;jp Kaw;rpfs;
Mq;fpyk;

jkpo;

thu ehl;fspy; nrgkhiy :
jpq;fs; & Gjd; nrgkhiy :
jpU ,Uja jpUkzp Muhjid :
J}a Mtpapd; fj;Njhypf;f mUq;nfhil :
nrgkhiyAk; tptpypag; gfpu;Tk; :
nrgkhiy :
J}a Y}u;J md;id etehs; :
rhl;rpaf; $lhuk; :
jpU ,Uja jpUkzp Muhjid :
kupahapd; Nrid :
Foe;ij ,NaR etehs; :
,iw ,uf;fr; nrgk; :
,iltplh rfha md;id etehs; :
Gdpj gpNah nrg topghL :

kjpak; 11:55 kzp
khiy 5:55 kzp
nts;sp khiy 7:00 kzp
nts;sp khiy 7:45 kzp
QhapW fhiy 11:30 kzp
QhapW khiy 6:00 kzp
Kjy; QhapW fhiy 8:30 kzp
Kjy; QhapW kjpak; 2:00 kzp
Kjy; QhapW khiy 5:30 kzp
nrt;tha; khiy 4:30 kzp
nrt;tha; khiy 4:30 kzp
nts;sp khiy 5:45 kzp
rdp khiy 8:30 kzp
khjj;jpd; 23k; Njjp,uT 8:30 kzp

¯í¸û ¸ÅÉò¾¢üÌ:¯Â÷Á¨ÈÁ¡Åð¼õ ÁüÚõ ÀíÌò¾ó¨¾Â¢ý «ÛÁ¾¢Â¢ýÈ¢ ¿õ ÀíÌ
ÅÇ¡¸ò¾¢§Ä¡, «øÄÐ ¯í¸û þøÄò¾¢§Ä¡, ¯í¸Ùì¸¡¸ ¦ºÀ¢ôÀ¾¡¸ì ÜÈ¢ì ¦¸¡ñÎ,
¿ý¦¸¡¨¼ §¸ðÀÅ÷¸¨Ç ²ü¸ §Åñ¼¡õ. ¬ÄÂò¾¢üÌ ¿£í¸û ¦¸¡ñÎ ÅÕõ ¯¨¼¨Á¸ÙìÌ
¿£í¸§Ç ¦À¡ÚôÒ. ¿ýÈ¢.

