´ù¦Å¡Õ
ÁÉ¢¾¨ÉÔõ ¿£÷
¿¼òÐÅÐõ
Å¢¾ò¾¢ø¾¡ý
¯ÁÐ
§Áý¨ÁÂ¢ý
¾ý¨Á
«¼í¸¢ÔûÇÐ.
- ÒÉ¢¾ 2õ §ƒ¡ý À×ø

þó¾ ¦ºô¼õÀ÷ Á¡¾ò¾¢ø, ¿ÁÐ Áò¾¢Â¢ø Å¡ØÀÅ÷¸¨Ç ÌÈ¢ôÀ¡¸
“«ó¿¢Â÷¸¨Ç” ºüÚ ¯üÚ§¿¡ìÌõÀÊ ¾¢Õîº¨À ¿õ¨Á «¨Æì¸¢ÈÐ.
µ÷ þ¼ò¾¢ø ¿¢Ãó¾¢ÃÁ¡¸ þÕì¸¡¾Å÷¸û, ÒÄõ ¦ÀÂ÷ó¾Å÷¸û,
«¸¾¢¸û, Ò¸Ä¢¼õ ¿¡Î§Å¡÷, ÁÉ¢¾ ¸¼ò¾ÖìÌô ÀÄ¢Â¡ÉÅ÷¸û
¬¸¢Â þÅ÷¸û, ÀÃ¢¾¡Àò¾¢üÌ ¯Ã¢ÂÅ÷¸û. ¿¡õ ±ùÅ¡Ú «Å÷¸¨Çô
À¡÷ì¸¢§È¡õ? ¿ÁìÌ «Å÷¸û Â¡÷? §Å¨Ä Å¡öôÒ¸ÙìÌ ¿ÁìÌô
§À¡ðÊÂ¡Ç÷¸Ç¡, Í¸¡¾¡Ãì §¸Î Å¢¨ÇôÀÅ÷¸Ç¡ «øÄÐ ¿ÁÐ
À¡Ð¸¡ôÒìÌ ÁÕð¼ø Å¢Îõ §À¡ì¸¢Ã¢¸Ç¡? Àø§ÅÚ ¸¡Ã½í¸Ç¡ø
(ÅÚ¨Á, ¿õÀ¢ì¨¸ÂüÈ ÝÆø, Åý¦ºÂø) ¾í¸ÇÐ ¾¡Â¸ò¨¾ Å¢ðÎ
À¢¨ÆôÒò §¾Ê Åó¾ ¿ÁÐ Ó¾¡¨¾Â÷¸û §À¡ø «Å÷¸¨ÇÔõ
ÁÉ¢¾÷¸Ç¡¸ ¿¡õ À¡÷ì¸¢§ÈÁ¡? ¿ÁÐ ¿¡ðÊüÌõ ºã¸ò¾¢üÌõ
Àí¸¢üÌõ ÌÎõÀò¾¢üÌ ¬üÈ¢Â Àí¸¢ü¸¡¸ ¿ýÈ¢§Â¡Î «Å÷¸¨Ç
ÅÃ§ÅüÚû§Ç¡Á¡?
Á§Äº¢Â¡Å¢ø «ó¿¢Âò ¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷¸û, «Íò¾Á¡É, «À¡Â¸ÃÁ¡É,
§¸ÅÄÁ¡É ¦¾¡Æ¢ø¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÇ «Á÷ò¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ÷. ¿¡õ
«È¢Â¡¾ ¿À÷¸û ÌÈ¢ôÀ¡¸ ÓÃðÎò¾ÉÁ¡¸ «Øì¸¡¸ þÕôÀÅ÷¸û
ÀüÈ¢ ¿øÄ¾¡¸ ¦º¡øÅÐ ºüÚ º¢ÃÁÁ¡¸§Å þÕìÌõ. §¾¡üÈò¨¾ì
¸ñÎ ±¨¼ô§À¡ðÎ Å¢¼ìÜ¼¡Ð ±É þ§ÂÍ (Á¡üÌ 7:6) ¿ÁìÌ
ÜÚ¸¢È¡÷. «ó¿¢Âò ¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷¸û Á£¾¡¸ ¾ÅÈ¡É ¸ñ§½¡ð¼ò¨¾
Á¡üÈ¢ì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ¾¡Â¸ò¨¾ Å¢ðÎ Åó¾¢ÕìÌõ «Å÷¸ÙìÌ
¾íÌÅ¾üÌ þ¼õ ¦¸¡Îì¸Ä¡õ «øÄÅ¡? ¯¾Å¢ §¾¨ÅôÀÎõ
«¿¡¨¾¸ÙìÌõ
¨¸ô¦Àñ¸ÙìÌõ
¯¾Å¢
ÅÆíÌÅÐõ,
Äïº-°ÆÄ¢ÕóÐ
Å¢Ä¸¢ þÕôÀÐõ ¯ñ¨ÁÂ¡É, ÀÃ¢Íò¾Á¡É,
¸¨ÈôÀ¼¡¾ ºÁÂò¨¾î º¡÷ó¾Ð (Â¡ì§¸¡Ò 1:27).

Å¡Ãõ
´Õ ÅºÉõ
§¾¡üÈò¨¾ì ¸ñÎ
±¨¼ô§À¡ðÎ Å¢¼ìÜ¼¡Ð
±É þ§ÂÍ (Á¡üÌ 7:6)
¿ÁìÌ ÜÚ¸¢È¡÷.
INTERNAL CIRCULATION ONLY
BUL 35/2018

ºÁì¸¡Äò¾¢ø «ó¿¢Âò ¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷¸û, «¸¾¢¸û ±¾¢÷§¿¡ìÌõ Àø§ÅÚ
ºÅ¡ø¸ÙìÌ
¾¢ÈóÐ
¯ûÇò§¾¡Îõ
Å¢§Å¸ò§¾¡Îõ
¿ÁÐ
¬üÈÖì§¸üÀ ¦ºÂøÀ¼ §ÅñÎ¦ÁÉ 10ÅÐ ¯Ä¸ì ÌÊ§ÂüÈì¸¡Ã÷
ÁüÚõ «¸¾¢¸û ¾¢Éò¾¢üÌ «ÛôÀ¢Â ¾ÁÐ ¦ºö¾¢Â¢ø ¾¢Õò¾ó¨¾
À¢Ã¡ýº¢Š
¿ÁìÌ
«¨ÆôÒ
Å¢Îò¾¢Õì¸¢È¡÷.
«ó¿¢Âò
¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷¸¨ÇÔõ «¸¾¢¸¨ÇÔõ ÅÃ§ÅüÚ, À¡Ð¸¡òÐ, þ¨½òÐì
¦¸¡û ±ýÈ þó¾ ¿¡ýÌ ¦ºÂøÀ¡Î¸Ç¢ø ¿ÁÐ ¿¼ÅÊì¨¸ «¨ÁÂÄ¡õ.
±¾¢÷ÅÕõ Å¡Ãí¸Ç¢ø ´ù¦Å¡ý¨ÈÔõ Å¢Ã¢Å¡¸ ¸¡ñ§À¡õ. ✟

2 ¦ºô¼õÀ÷ 2018

N E W WAY O F B E I N G C H U R C H

¦À¡Ð ¸¡Äõ 22õ »¡Â¢Ú

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

¸¢È¢ŠÐÅ¢ø ÁüÈÅ÷¸¨Ç
Á¾¢ôÀÐ, ¯Ä¸ò§¾¡Î
¿ðÒÈÅ¡¼ø

À¨¸¨Á¨Â Å¢ðÎ
À¡ºò¾¢üÌ ¿¸÷§Å¡õ

¯

Ä¸ò¾¢§Ä§Â «ó¿¢Âò ¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷¸û ÅÕõ Óì¸¢Â ¿¡Î¸Ç¢ø
Á§Äº¢Â¡×õ ´ýÚ. Á§Äº¢Â¡Å¢ý §ÁõÀ¡¼ÊüÌ «ÇôÀÃ¢Â
Àí¸¡üÚõ «ó¿¢Âò ¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷¸û ¸¨Ä-¸Ä¡îº¡Ãò¾¢Öõ ¦ºÆ¢ôÒÈî
¦ºö¾¢Õì¸¢È¡÷¸û. “Á§Äº¢Â¡ ¯ñ¨ÁÂ¢§Ä§Â ¬º¢Â¡” ±ýÀ¾üÌ
«ó¿¢Âò ¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷¸Ç¢ý ÅÃ× ´Õ ÅÃôÀ¢Ãº¡¾õ ±ÉÄ¡õ.
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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; 22Mk; QapW
2-3ab, 3cd-4ab, 5
ahf;NfhG
Mz;ltNu ck; $lhuj;jpy; jq;fplj; jFjpAs;stH ahH?

,.r

 170 ஆன் ஆண்டின் நிறைவு - காஃபி தடபிள் - "கார்னர் ஸ்தடான் புத்தகம் - பங்கு மக்கள் 5

khw;F

புத் கங்கள் அடங்கிய தபாட்டலத்க

எடுத்துச்தசன்று தவளியில் விற்பகை தசய்யலாம்.

பணத்க ப் பிறகும் தசலுத் லாம். இ ற்காக ஆலயத் ின் தவளியய அகமக்கப்பட்டிருக்கும்

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

கமயத்க

Mya kz;lgk; Nky; miw
Gdpj kupah

நாடுங்கள்.

ஏறைகளுக்கான பணிக்குழு (ஏகைகளின் ஆலயம், ஏகைகளுக்காைது - ிருத் ந்க பிரான்சிஸ்)



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

p





( KfpGt )
;
j
j

rP

fhiy jpUg;gyp eilngwhJ



j
j
khiy 7.30 kzp jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (M) Kjy; nts;spf;fpoik

nghJf;fhyk; 23Mk; QapW
6 7, 8-9a, 9bc-10
ahf;NfhG
vd; neQ;Nr ! eP Mz;ltiug; Nghw;wpL

vrh

த ாடர்புக்கு: ஸ்டீபன் lNahdp];

mg;G (016-611 0681)

புனித தமரி கிண்டர்கார்டன் பாலர் பள்ளிக்கான சின்னம் வறையும் தபாட்டி - ஜலான் லீ சாம்
அகைத்து மகறக்கல்வி மாணவர்ககளயும் இ ில் கலந்து தகாள்ள அகைக்கின்யறாம். இ ற்காை

khw;F

விண்ணப்ப படிவங்ககள பங்கு அலுவலகத் ில் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். இறு ி நாள்: 16-09-2018

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

Mya kz;lgk; Nky; miw



அறனத்து இறளதயாரின் கவனத்திற்கு
வியவகத்ய ாடு

Gdpj uhgHl;

நடந்துதகாள்ளுங்கள்

எ ிர்காலம் அகைத்க யும் பணம்

ew;. gzp. FO)

உங்களின் பணம் உங்களுக்கு யவகல தசய்யட்டும்

பணம்

அவசியம்

ீர்மாைிக்கிறது என்பக

p

நாள் யநரம்

( KfpGt )

சைிக்கிைகம காகல

Gul;lhrp





z;zp



மினவுதல் ததவாலய ஆங்கிலப் பாடல் குழுவினர்
மணி) பாட ஆர்வமுள்ளவர்ககள

017- 8846 604

z;zp





அகைக்கின்றார்கள். த ாடர்புக்கு: சூசன்

யவகல

இக ப் பற்றி

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 013 932 6747



(ஞாயிறு 9

வாழ்க்கக

வகர

 fzpdp



2)

உங்களின்

த ரிந்துதகாள்ளுங்கள்

இடம் விவிலிய அகற

;

1) பங்கு ஆலய காணிக்கக:

ான்

யமலும் அறிந்துதகாள்ள த ாடர்புக்கு கிதளன்

,isQHfs; FO)
khiy 4.30 kzp jpj;jp (rP)

ig

choiceklrecruitment@gmail.com
திருமண அருளறடயாளக் ககாண்டாட்டம்

jpUtopghl;Lf;
FO





