¿õ¨Á ¿¡§Á
ÌüÈïº¡ðÎ§Å¡õ
«øÄÐ ÁýÉ¢òÐ
Å¢Î§Å¡õ.
- ÒÉ¢¾ §ƒ¡ý Å¢Â¡ýÉ¢

Å¡Ãõ
´Õ ÅºÉõ
¿¡õ þ§ÂÍ§Å¡Î
«Ïì¸Á¡¸
À¢¨½ì¸ôÀðÎû§Ç¡õ
INTERNAL CIRCULATION ONLY
BUL 34/2018

26 ¬¸ŠðÎ 2018

«¨Éò¨¾Ôõ ¦ºöÐ ¾Õõ ¸¼×Ùì§¸ °Æ¢Âõ
¦ºöÂô§À¡Å¾¡¸ Áì¸û À¾¢ø «Ç¢ì¸¢ýÈÉ÷. ¸¼×ÙìÌ
Å¢ÍÅ¡ºÁ¡¸ þÕó¾¡ø ²üÀÎõ Å¢¨Ç×¸¨Ç ±ÎòÐìÜÈ¢,
¯Ú¾¢§Â¡Î ¸¼×Ùì§¸ °Æ¢Âõ ¦ºö§Å¡õ ±É Áì¸û
«È¢ì¨¸Â¢¼ ¦ºö¸¢È¡÷, §Â¡ÍÅ¡.
¿ü¦ºö¾¢ Å¡º¸ò¾¢Öõ, þ§ÂÍÅ¢ý º£¼÷¸Ùõ §¾÷×
¦ºöÔõÀÊ «¨Æì¸ôÀÎ¸¢ýÈÉ÷. Å¡úÅÇ¢ìÌõ «ôÀÁ¡É
þ§ÂÍ¨Å ²üÚì ¦¸¡ûÅ¾¡ þø¨ÄÂ¡ ±ýÈ þì¸ð¼¡É
¦¿Õì¸ÊìÌ º£¼÷¸Ç¢ø ÀÄ÷ ¾ûÇôÀð¼É÷. §Å¾ ¿¢ò¾¨É
±É ä¾÷¸û ¸Õ¾¢Â Áü¦È¡Õ º¢ì¸ø º£¼÷¸ÙìÌ ¯ñÎ,
“ÓýÒ Åó¾ þ¼ò¾¢üÌ ¾¢ÕõÀî ¦ºø§Åý” ±É þ§ÂÍ
ÜÈ¢ÂÐ ä¾÷¸ÙìÌ §¾Å ¿¢ò¾¨ÉÂ¡¸ §¾¡ýÈ¢ÂÐ.
þ§ÂÍÅ¢ý §¸ûÅ¢ìÌ þÃñÎ À¾¢ø¸û ¯ñÎ. «ÅüÈ¢ø
´ý¨È §ÀÐÕ §¾÷× ¦ºö¾¡÷. ±øÄ¡ þ¨¼äÚ¸ÙìÌõ
Áò¾¢Â¢ø þ§ÂÍ¨Å ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡¸ §¾÷× ¦ºö¾¡÷.
Å¡úÅÇ¢ìÌõ Å¡÷ò¨¾ þ§ÂÍ§Å ±É «Å÷ À¢Ã¸¼Éõ
¦ºö¾¡÷. §ÅÚ º¢Ä º£¼÷¸û, þ§ÂÍ¨Å Å¢ðÎ Å¢Ä¸ ÓÊ×
¦ºö¾É÷. þ§ÂÍÅ¢ý Å¡÷ò¨¾¨Â ²üÚì ¦¸¡ûÇ
ÁÉÁ¢øÄ¡¾Å÷¸û, «Å¨Ãô À¢ý¦¾¡¼Ãò ¾Â¡Ã¡¸Â¢ø¨Ä.

NEW WAY OF BEING CHURCH

¦À¡Ð ¸¡Äõ 21õ »¡Â¢Ú

± ¾¢ ÷ § ¿ ¡ ì ¸ õ ¦ ¸ ¡ ñ ¼ º£ ¼ ÷ ¸ Ç ¡ Ì § Å ¡ õ
Á¡¾¡ó¾¢Ã ¸Õô¦À¡Õû:

«ïº¡¾£÷, ¿¡õ ÁÃ¢Â¡§Ç¡Î
¸¢È¢ŠÐÅ¢üÌî ¦º¡ó¾Á¡ÉÅ÷¸û.

§¾÷× ¦ºöÂôÀ¼
§ÅñÎõ

ý¨ÈÂ
Å¡º¸í¸Ç¢ø,
§¾÷×
þ ¦¸¡ûÇôÀÎ¸¢
ýÈÉ÷.
¦ºì§¸Á¢ø

¦ºöÔõÀÊ
Áì¸û
§¸ðÎì
§Â¡ÍÅ¡ þŠÃ¡§ÂÄ¢ý ±øÄ¡ì
ÌÄí¸¨ÇÔõ ´ýÚ ÜðÊÉ¡÷. ÜÊÂ Áì¸ÙìÌ «Å÷ ºÅ¡ø Å¢Îì¸¢È¡÷.:
“Â¡ÕìÌ °Æ¢Âõ ¦ºöÂ ÓÊ× ¦ºö¸¢È£÷¸û” ±É Å¢ÉÅ¢É¡÷. ¾í¸ÙìÌ

¾¢ÕÁ½ò ¾õÀ¾¢Â¢ÉÕõ ¾¢Éò§¾¡Úõ §¾÷× ¦ºö¸¢ýÈÉ÷.
¾¢Éò§¾¡Úõ
«Å÷¸û
¦ºöÔõ
§¾÷×,
«Å÷¸û
þÕÅÕì¸¢¨¼Â¢ø ¦¿Õì¸ò¨¾ «¾¢¸Ã¢ì¸¢È¾¡ þ¨¼¦ÅÇ¢
«¾¢¸Ã¢ì¸¾¡ ±ýÀ¨¾ ¯Ú¾¢î ¦ºöÔõ. ¸½Åý ¾ÁÐ
Á¨ÉÅ¢§Â¡Î ÜÊÂ¢ÕôÀÐ §À¡ø, ¸¢È¢ŠÐÅ÷¸Ç¡¸¢Â ¿¡õ
þ§ÂÍ§Å¡Î
«Ïì¸Á¡¸
À¢¨½ì¸ôÀðÎû§Ç¡õ.
¾¢Éò§¾¡Úõ ¿¡õ ¦ºöÔõ §¾÷×, þ§ÂÍ§Å¡Î «Ïì¸Á¡¸
¦¸¡ñÎ ¦ºøÖõ «øÄÐ Å¢Ä¸¢î ¦ºøÖõ. ¿ÁÐ ¦¾öÅ£¸ò
¾¡ö ÁÃ¢Â¡û, Å¡ú¿¡û ÓØÅÐõ ¸¼×¨Ç ¸£úÀÊóÐ þÕì¸
§¾÷× ¦ºö¾¡û. «Å¨Ç ¿¡õ À¢ýÀüÚ§Å¡Á¡¸! ✟
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nrg;nlk;gH Gull;lhrp

fpwp];Jtpy; vy;NyhUf;Fk; kjpg;gspj;J cyfj;NjhL
el;GwT nfhs;SNthk;

NrtpaH

nghJf;fhyk; 21Mk; QapW
2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23 vNg
Mz;ltH vj;Jiz ,dpatH vd;W Ritj;Jg; ghUq;fs;

NahRth

 170 ஆன் ஆண்டின் ிகநவு - காஃதி ணடதிள் - "கார்ணர் ஸ்ணடான் புத்கம் - தங்கு க்கள் 5
புத்கங்கள்

Nahthd;

tptpypaf; fy;tp (Bible Knowledge) : kjpak; 2.30 kzp

Mya kz;lgk; Nky; miw
fhiy 10.00 kzpf;F tpN\l jpUKOf;F

Gdpj N[hMd;

jpUtopghl;Lf; FO)
Gdpj fpwp];NjhgH;)

j

j

தசய்னாம்.

தகாகடகள் ணற்கப்தடுகின்நண. இற்காண கானிாண ட்கட
ீ
ாாது தகாடுத்து உ
முன்ந்ால் ததரிதும் ணற்கிணநாம். தாடர்புக்கு: தங்கு அலுனகம் ற்றும் ஸ்டீதன்

lNahdp]; mg;G

(016-611 0681)

புணி ணரி கிண்டர்கார்டன் தானர் தள்பிக்காண சின்ணம் கயும் ணதாட்டி - ஜனான் லீ சாம்
அகணத்து கநக்கல்ி ார்ககபயும் இில் கனந்து தகாள்ப அகக்கின்ணநாம். கல்ி,

: fhiy 8.30 kzp : nrgkhiy> etehs; njhlHe;J jpUg;gyp fhiy 9.00 kzp

அன்பு, அகி ஆகிற்நின் அடிப்தகடில் சின்ணம் அக ணண்டும். தற்நிாபர்களுக்கு

nghJf;fhyk; 22Mk; QapW
,.r

ிற்தகண

ஏககள் ற்றும் உி ணகப்தடுணாருக்காண இந்ப் திக்குழு அண்கில் ம்முகட

;

Rje;jpujpd jpUg;gyp

தபிில்

தங்கில் ஏற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. கூடுல் ிங்கள் ிகில் அநிமுகப்தடுத்ப்தடும். ன்

jpUtpoh jpUg;gyp khiy 4.30 kzp Gdpj mF];jPdhH rpw;whyak; jpj;jp (rP)

j
j

எடுத்துச்தசன்று

கத்க ாடுங்கள்.

( KfpGt )

rP

ததாட்டனத்க

 ஏககளுக்காண திக்குழு (ஏககபின் ஆனம், ஏககளுக்காணது - ிருத்ந்க திான்சிஸ்)

tFg;Gfs; eilngwhJ
p

அடங்கி

தத்கப் திநகும் தசலுத்னாம். இற்காக ஆனத்ின் தபிண அகக்கப்தட்டிருக்கும்

2-3ab, 3cd-4ab, 5
ahf;NfhG
Mz;ltNu ck; $lhuj;jpy; jq;fplj; jFjpAs;stH ahH?

தரிசுகள்

khw;F

உண்டு.

இற்காண

ிண்ப்த

தடிங்ககப

தங்கு

அலுனகத்ில்

ததற்றுக்தகாள்பனாம். இறுி ாள்: 16-09-2018


tptpypaf; fy;tp (Bible Knowledge) : kjpak; 2.30 kzp

அகணத்து இகபணாரின் கணத்ிற்கு
ிணகத்ணாடு

Mya kz;lgk; Nky; miw
Gdpj kupah

உங்கபின் தம் உங்களுக்கு ணகன தசய்ட்டும்

டந்துதகாள்ளுங்கள் தம் அசிம் ான் உங்கபின் ாழ்க்கக ணகன

எிர்கானம் அகணத்கயும் தம் ீர்ாணிக்கிநது என்தக தரிந்துதகாள்ளுங்கள்

இகப்

தற்நி ணலும் அநிந்துதகாள்ப தாடர்புக்கு கிதபன்

ghly; FO)
k.fy;tp gbtk; 1)

ாள் ணம்

p

சணிக்கிக காகன

க

இடம் ிினி அகந

( KfpGt )

 அிச

;

ஒருங்கிகப்தாபர்

ததாறுப்தாபர்கள்,



குழு

கூட்டம்

தzpக்குழுக்கபின்

28-08-2018

இவு

ததாறுப்தாபர்கள்

8.00ி

அகணத்து

-

அசிம்

அிச

கனந்துதகாள்ப

அகக்கப்தடுகின்நீர்கள்.

 fzpdp

mDgtKs;stHfs; Njit : jkpo; jpUg;gyp Neuj;jpy; LCD ,af;f fzpdp
mDgtKs;stHfs; Njitg;gLfpwhHfs;. njhlHGf;F : gq;F mYtyfk; my;yJ
fg;upNay; : 010 367 6954 / Nltpl; mypKj;J 0139326747


tzp



1) தங்கு ஆன காிக்கக:

குருாணர்கபின் இல்னசந்ிப்பு:
ஆகஸ்ட் ாம் ணசான் 13 (தசணாங்) ணசான் 14 (ாான் துாங்கு ஜதார்)

அ) 18/19 ஆகஸ்ட் ரிம்:8,429.85
ஆ) அன்கணரிாபின் ிண்ணற்நம் (15/8) ரி:2,928.25
ித்ி: ரி:79.00






இகநன் அகணத்து ாாப உள்பங்ககபயும் ிகநாய் ஆசீர்ிப்தாாக!

தாடர்புக்கு: சூசன் 017- 8846 604

 ிருத்ந்கின்
உள்பது

3) இத் ாண முகாம்
ாள்: 02-09-2018 காகன 10.00 - தகல் 2.00 க

சுற்றுடல்

புத்கம்

ிகன ரி

ாங்கிப் தணகடயுங்கள்

ிரு அருபகடாபக் தகாண்டாட்டம்
ணடணில்

தீட்டர் ணஜார்ஜ் ஆணாக்கிசாி (இநப்பு 19-08-2018)

re;jpah ngupaehafk; (இநப்பு 24-08-2018)
fs;

&

ஹம்சள்பி

01-09-2018 gfy; 3.30 kzp

jpUtopghl;Lf;
FO

ி தசதாகன ிருி ஆாகண

ாகன

ிற்தகணில்

கிழ்ந்து கபி கூருங்கள்" புத்கம் ஒன்நின்

இடம்: காணடாங் ணபாங்கz;zp அன்கண சிற்நானம்
தாடர்புக்கு: கிநிஸ்ணடாதர் 010 231 2582

காணடாங் அன்கண ணபாங்கz;zpசிற்நானத்ின் ிருிா
ாகன

2) ிணவுல் ணான ஆங்கினப் தாடல் குழுிணர் (ஞாிறு
9 ி)தாட ஆர்முள்பர்ககப அகக்கின்நார்கள்.

ணகபா ாினத்ின் ீ ட்புப் திக்காக இண்டாது காிக்கக தசப்டம்தர் 8/9 ணி ிருப்தனிகபில்
எடுக்கப்தடும்.
தசப்டம்தர்
தகாடிணற்நம்

ி தசதாகன ிருப்தனி ணர்ப்தணி

காகன

ிருப்தனி

ற்கருக ஆசீர்

ிருிா ிருப்தனி



F.I.R.E Conference 2018 புணி திான்சிஸ் சணரிார் ஆனம் இட்சகர் சகத ிணால் ஏற்தாடு



ணசாய்ஸ் ஆங்கினம் (APC)



<mailto:choiceklrecruitment@gmail.com>
அருள்ிரு ணஜார்ஜ் அர்கள்



அருள்ந்கர்கபின் ஆண்டுத் ிாணம் அருள்ிரு ணஜார்ஜ்

தசய்ப்தட்டுள்பது ாள்

அருள்ிரு ணசிர் அண்ட்ரூ

க தாடர்பு

ஆட்ரி

அக்ணடாதர் தள்பி ஞாிறு தாடர்புக்கு choiceklrecruitment@gmail.com

தசப்டம்தர்

இர்களுக்காக ாம் தாடர்ந்து தசதிப்ணதாம்

க ிடுமுகநில் இருப்தார்
தசப்டம்தர்

