கிறிஸ்து வசகர சனப
vaamee +meponniah
வசனவ
முத ாம் ோடம்
இரண்டாம் ோடம்
சுவிபேஷ
வாக்கியம்
பிரேங்கம்
ஆராதனை
உதவியாளர்கள்
ஞாயிறு ேள்ளி
மன்ைாட்டு ரஜேம்
ஆர்கன் இனே
ோடகர் குழு
தன னம
ஆல்டர் பேனவ

11 பிப்ரவரி 2018

18 பிப்ரவரி 2018

2 இராஜாக்கள் 2:1 - 12
Sis. ஆஸ்ைாத் ஸ்ரடஃபி
2 ரகாரிந்தியர் 4: 3 - 6
Sis. போஃபியா ஷாலினி ரூேன்
மாற்கு 9: 2 - 9
Bro. S. படனியல்
Rev. Canon யீச்சிங் வா
Bro. S. படனியல்
Bro. N. ேந்தரபோஸ்
Rev. எடிேன் N வில்ேன்
Sis. ரஜேரேல்வி
Sis. அமுதா ோமுபவல்

ஆதியாகமம் 9: 8 - 17
Sis. நான்சி பேர்லின் ரகாலின்
I பேதுரு 3: 18 - முடிய
Bro. வின்ரேன்ட் ோமுபவல்
மாற்கு 1: 9 - 15
Bro. G. தாமஸ் ரஜயசீ ன்
ேனே குரு
Bro. G. தாமஸ் ரஜயசீ ன்
Bro. எட்வின் ேர்ைோஸ்
ேனே குரு
Sis. அருள்பமரி ரநல்ேன்
Sis. எமரால்ட் ரஞ்ேன்

Bro. ோல் ஐேக்

Sis. அமுதா ோமுபவல்

Bro. ோமுபவல் GV
Bro. பஜாயல் தர்மராஜ்
Bro. ாரன்ஸ் ேற்குணதாஸ்Vicar: Rev.Steven
Bro. ரமல்வின்
பஜாஷ்
Asirvatham
ஒலி Bishop:
/ ஒளி Rt.Rev.Dr.John Chew
Bro.Ponniah
ஜாண் காட்வின் பமாேஸ்
Bro.Pastor
ஸ்படன்லி
Asst. Bishop: Rt Revd Rennis
Parish Workers:
V.Sooriya படனியல்

சிங்கப்பூர் பேராயம்
ர ந்து நாட்களுக்கு முன் வரும் ஞாயிறு

11 பிப்ரவரி 2018
பேராயர்: பேரருள்திரு.ரரன்னிஸ் ரோன்னையா
உதவி பேராயர்கள் : பேரருள்திரு ப ா ஜீ கிங்
பேரருள்திரு குவான் கிம் ரேங்
குருபிரதானி:
பேரருள்திரு ப ா ஜீ கிங்

ஞாயிறு ஆராதனைகள்: கானை:8.00 மணி (தமிழ்), 10.45 மணி (பஞ்சாபி), 11.00 மணி (இரு மமாழி)
மானை: 5.00 மணி (ஆங்கிைம்), 6.30 மணி (மனையாளம் ) & 6.45 மணி (இந்திய நண்பர்கள் தமிழ்)
சனபயின் தரிசைம்:
கிறிஸ்துனவ னமயமாகக் ரகாண்டு, பிதாவாகிய பதவனை மகினமப்ேடுத்தும் திருச்ேனேயாக
ேரிசுத்த ஆவியாைவரின் வழிநடத்துதலுடன், இருளில் நடக்கும் ஜைங்களுக்குச் சுவிபேஷத்னத
அறிவிப்ேதும், ேனே அங்கத்திைர்கனள ரமய்யாை சீஷராக்குவதும், பதேங்கனளச்
ேந்திப்ேதுபம.

துவக்கப் ோமான
தினரயில்
காணிக்னகக் கீர்த்தனை

Pastor Edison N.W

Sis ரூபி ரூஃேஸ்
Bro. ரஃப்பேல் ரூஃேஸ்
துதி ஆராதனை
Sunday Worship Services: 8.00 am (Tamil), 10.45 am (Punjabi),11.00 am (Contemporary) 5.00 pm (English) &
Sis அனிபரானிதா
GV Friends Tamil Ministry)
Bro. B. J. மபகந்திரன்
7.00 pm (Indian
வரபவற்பு
காணிக்னக
பேகரிப்பு
காணிக்னக
கணக்கீடு

Bro. M. அருள்தாஸ்
Bro. ரநல்ேன் துனர
Bro. மித்தின் பஜான்ஸ்
Sis அஷ்மி ா மித்தின்
Bro. ரநல்ேன் துனர
Bro. ஆர்டில் சுஜித்
Bro. இம்மானுபவல் ரஜயசிங்

கான உணவு
ேரிமாறுதல்

புக்கிட் ோத்பதாக் இல் க்குழு

காபி ேரிமாறுதல்

புக்கிட் ோத்பதாக் இல் க்குழு

Bro. ோமுபவல் ரஜபராம்
Bro. ஆர்டில் சுஜித்
Bro. இம்மானுபவல் ரஜயசிங்
Sis. ஐலின் ரஜயசிங்
Sis. பிரின்சி அருள் பிரியா
Sis. ஏஞ்ேலின் ரோன்னையா
Sis. அனிதா ோல்ேன்
கிறிஸ்துவுக்கு ரேண்கள்
ஐக்கியம்
கிறிஸ்துவுக்கு ரேண்கள்
ஐக்கியம்
Sis. சிந்தியா ரஜேக்குமார்
Sis. பிரியா அருள்தாஸ்
Sis. ஏஞ்ேலின் ரோன்னையா

Sis. சுோ விபைாராஜ்
காபி தயாரிப்பு
Sis. ேம்ேவர்தினி ஸ்படன்லி
Sis. மரகதம் பீட்டர்
Sis. பமரி ராஜபேகர்
ம ர் அ ங்கரிப்பு
Sis. அனிதா ராக் ண்ட்
எண் 1 டார்மசட் சானை சிங்கப்பூர் (219486) மதானைவபசி : 62992544
www.christchurch.org.sg மின்ைஞ்சல்: church@singnet.com.sg
பேகர குரு: அருள்திரு கபைான் ஸ்டீவன் ஆசீர்வாதம்
னகத்ரதான பேசி: 92294293 மின்ைஞ்ேல்: vicar@christchurch.org.sg

பேகர குரு: கபைான் ஸ்டீவன் ஆசீர்வாதம்
குரு : அருள்திரு. எடிேன் N. வில்ேன்
குருத்துவ ஊழியர்: போதகர் னேஜு ோமுபவல்
குருத்துவ ஊழியர்: போதகர் திபயாடர் ோம்ராஜ்

-

10

-

109
111

போற்றிடு ஆன்மபம
திருச்ேனேயின் கீதம்
கா த்தின் அருனமனய
இபயசு நாமம் ஒன்னை நம்புவீர்

2 - வது காணிக்னக சனபயின் திருப்பணி ஊழிய ஆதரவிற்காக

தினரயில்
முடிவுப் ோமான

11 - 17 பிப்
ஞாயிறு
திங்கள்
மசவ்வாய்
புதன்
வியாழன்
மவள்ளி
சனிக்கிழனம

- 143

நல் ஈவு ே ன் ோக்கியம்
வாைமும் பூமியும்

கானை & மானை தியாைத்திற்காை வவத பகுதிகள்
கானை மெபம்
மானை மெபம்
ேங்கீதம் 27, 150, யாத்திராகமம் 24: 12 ேங்கீதம் 2, 99, I இராஜாக்கள் 19: 1
முடிய, 2 ரகாரிந்தியர் 3: 12 - முடிய
– 16, 2 பேதுரு 1: 16 - முடிய
ேங்கீதம் 27, 30, ஆதியாகமம் 37: 1 - 11,
ேங்கீதம் 26, 28, 29, எபரமியா 1,
க ாத்தியர் 1
பயாவான் 3: 1 - 21
ேங்கீதம் 32, 36, ஆதியாகமம் 37:12ேங்கீதம் 33, எபரமியா 2: 1 – 13,
முடிய, க ாத்தியர் 2: 1 - 10
பயாவான் 3:22 - முடிய
ேங்கீதம் 38, தானிபயல் 9: 3 - 6, 17 - 19,
ேங்கீதம் 51, ஏோயா 1: 10 – 18,
I தீபமாத்பதயு 6: 6 - 19
லூக்கா 15: 11 - முடிய
ேங்கீதம் 77, ஆதியாகமம் 39,
ேங்கீதம் 74, எபரமியா 2: 14 - 32,
க ாத்தியர் 2: 11 - முடிய
பயாவான் 4:1 - 26
ேங்கீதம் 3, 7, ஆதியாகமம் 40,
ேங்கீதம் 31, எபரமியா 3: 6 - 22,
க ாத்தியர் 3: 1 - 14
பயாவான் 4: 27 - 42
ேங்கீதம் 71, ஆதியாகமம் 41: 1 - 24,
ேங்கீதம் 73, எபரமியா 4:1 - 18,
க ாத்தியர் 3: 15 - 22
பயாவான் 4: 43 - முடிய

2018-ம் ஆண்டுக்காை கருப்மபாருள்:
மதய்வபக்தியில் வளருதல் - கிறிஸ்துவின் சாயலில்

பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்: Mr. பதவதாஸ், Mrs. ரூத் பஜாஷி பிரதீப், Mrs. அனிதா
ராக் ண்ட் துனரராஜ், Mr. வின்ரேன்ட் ோமுபவல், Mr. K. S. கபணேன், Mr. ஆல்ஃபிரரட்
ரோன்னையா, Mr. D ராஜபேகர், Dr.(Mrs). கிபரஸ் பேர்லி வின்ரேன்ட், Ms. ஆஷா அனிதா
ோல், Mrs. ோந்தி பேகர்.

திருமணநாள் வாழ்த்துக்கள்: Mr & Mrs. பீட்டர் அழகப்ேன்ோமி, Mr & Mrs.
தர்மராஜ், Mr & Mrs. ஜாண் கிப்ேன், Mr & Mrs. மணி ரேல்வம்.
1. ஆைய ஆராதனைகள் & வதவ மசய்தி
ஆராதனை
11 பிப்ரவரி 2018
கான 8.00 மணி
Rev. Canon. யீச்சிங் வா
(தமிழ்)
கான
10.45 மணி
Pastor னேஜு ோமுபவல்
(ேஞ்ோபி)
கான 11.00 மணி (இருரமாழி துதி
ஆராதனை)
மான 5.00 மணி
(ஆங்கி ம்)
மான 6.30 மணி
(மன யாளம்)
மான 6.45 மணி இந்திய நண்ேர்கள்
தமிழ் ஆராதனை

யணல்

நாள்

சாம்பற் புதன்கிழனம ஆராதனை விவரங்கள்
முதல் பவத ோடம் – ஏோயா 58:1-12
இரண்டாவது பவத ோடம் – 2 ரகாரி. 5:20b – 6:10
சுவிபேஷ வாக்கியம் - மத்பதயு 6:1-6, 16-21
ஆராதனை உதவியாளர்கள்
காணிக்னக பேகரிப்பு

18 பிப்ரவரி 2018
ேனே குரு

காணிக்னக கணக்கீடு
ோடகர் குழு தன னம/ ஆர்கன்

Pastor னேஜு ோமுபவல்

ஆல்டர் பேனவ
வரபவற்பு

Pastor திபயாடர் ோம்ராஜ்

Pastor திபயாடர் ோம்ராஜ்

Pastor திபயாடர் ோம்ராஜ்

Pastor திபயாடர் ோம்ராஜ்

Pastor னேஜு ோமுபவல்

Pastor னேஜு ோமுபவல்

Rev. எடிேன் N வில்ேன்

Bro. தாமஸ் ரஜயசீ ன்

ஒலி / ஒளி

Sis. அனிதா ராக் ண்ட் துனரராஜ்
Bro. D ராஜபேகர்
Bro. தாமஸ் ரஜயசீ ன்
Bro. ஆண்டனி ராஜ்
Bro. தாமஸ் ரஜயசீ ன்
Bro. ஆல்ஃபிரரட் ரோன்னையா
Sis ஏஞ்ேலின் ரோன்னையா
Bro. ஜஸ்டின் கில்ேர்ட் பஜாஸ்
Bro. பீட்டர் அழகப்ேன்ோமி
Bro. படவிட் ோமுபவல்
Sis. பிரின்ேஸ் ோல்ேன்
Bro. ஜாண் ரோன்னையா
Bro. ஜாண் ோமுபவல்
Bro. ஜாண் விபைாராஜ்
AV குழு

7. தபசு நாட்கள் 2018: இந்த ஆண்டின் தேசு கா ம் 14 பிப்ரவரி 2018 ோம்ேற் புதன் கிழனம

2. நிகழ்வுகள் / கூட்டங்கள்
பிப்ரவரி 14, புதன்
பிப்ரவரி 14, புதன்
பிப்ரவரி 15, வியாழன்
பிப்ரவரி 23, ரவள்ளி

6.

நிகழ்வுகள் / கூட்டங்கள்
ேனே ஊழியர் தியாைம்
ோம்ேற் புதன் ஆராதனை
கிறிஸ்துவுக்கு முதிபயார் ஐக்கியம்
வல் னமயின் இரவு

வநரம்
கான 10.30 மணி
மான 7.20 மணி
கான

10.30 மணி

இரவு 8.00 மணி

3. "என்னுனடய வீடு மெப வீடு": நமது ஆ யம் திங்கள் முதல் ரவள்ளி வனர நண்ேகல்

12.00 முதல் ேகல் 2.00 மணி வனர ரஜே பவனளக்காக திைந்து னவக்கப்ேடும். இந்த
பநரங்களில் ஆ யத்தில் இருந்து ரஜேத் பதனவ உள்ளவர்களுக்கு உதவும்ேடியாக
உதவியாளர்கள் பதனவ. ஆர்வமுள்பளார் உங்களது ரேயர்கனள ேனே
அலுவ கத்தில் ரகாடுக்கவும்.
4. நமது ஆ யம் அனைவரும் வந்து ரஜபிக்கும்ேடியாக திைந்து னவக்கப்ேடுகிைது.

எைபவ ஆ யத்னத சுத்தமாக னவத்திருப்ேது அவசியம். புத்தகம் னவக்குமிடத்தில்
குப்னேகனளப் போடுதன த் தவிர்ப்போம்.

முதல் ரதாடங்குகிைது. இந்த புனித நாட்களில் ஆவிக்குரிய கட்டுப்ோடுகளுக்காக
நாம் அனழக்கப்ேடுகிபைாம். தேசு கா ரஜேக்கூட்டங்கள் ேனிக்கிழனம மான 7.00
மணிக்கு இல் ங்களில் நனடரேறும். தங்கள் இல் ங்களில் பிப்ரவரி 17 & 24, மார்ச்
17-ம் பததிகளில் ரஜேக்கூட்டம் நடத்த ஆர்வமுள்பளார் ேனே அலுவ கத்தில்
ரதரியப்ேடுத்தவும்.
8. தேசு நாட்களில் இல்

ரஜேகூடுனககள் நனடரேைாது. ேனேபயார் அனைவரும்
புதன் கிழனமகளில் மான 7.30 மணிக்கு ஆ யத்தில் நனடரேறும் தியாைங்களிலும்
ேனிக்கிழனமகளில் மான 7.00 மணிக்கு நனடரேறும் இல் கூட்டங்களிலும்
க ந்துரகாள்ளுமாறு உற்ோகப்ேடுத்துகிபைாம்.

9. Baptism Service: கிறிஸ்து உயிர்த்ரதழுந்த ேண்டினக ஞாயிைன்று ஞாைஸ்நாை

ஆராதனை நனடரேறும். ஞாைஸ்நாைம் ரேை விரும்புேவர் அருள்திரு எடிேன்
அவர்கனள அணுகவும்.
10. பஞ்சாபி ஆராதனை: திடப்ேடுத்தல் ஆராதனை 25 பிப்ரவரி 2018 அன்று கான

11.00
மணிக்கு நனடரேறும். பேராயர் பேரருள்திரு ரரன்னிஸ் ரோன்னையா அவர்கள்
ஆராதனைனய நடத்துகிைார்கள். அனைவரும் க ந்து ரகாள்ள அனழக்கிபைாம்..

11. சனபயின் எழுப்புதல் கூட்டங்கள்: மசய்தியாளர்: Bro ஃபிமரடி வொசப்

நாள்: 2-4 மார்ச் , 2018; பநரம்: இரவு 7.00 மணி
இடம்: கிறிஸ்து பதவா யம்
ேனேபயார் அனைவரும் ரஜேத்துடன் க ந்து ரகாள்ள அன்புடன் அனழக்கிபைாம்.
ஆ யத்திற்கு ரேல் ாத நண்ேர்கனள அனழத்துவரும்ேடி உற்ோகப்ேடுத்துகிபைாம்.
12. இரங்கற் மசய்தி:

5. திருப்பணி மாதம்: எல் ா ஊழியக் குழுக்களும் கான

11.00 மணிக்கு மியூசிக் ரூமில்
திருப்ேணி ஊழிய ேகிர்ந்தளிப்பில் ேங்கு ரகாள்வர். நற்ரேய்தி னகப்பிரதிகள்
உருவாகும்
போட்டியில்
அனைவரும்
க ந்து
ரகாள்ளுமாறு
பகட்டுக்
ரகாள்ளுகிபைாம். இறுதி நாள் 25 பிப்ரவரி 2018. பமல் விேரங்கள் அறிவிப்பு ே னகயில்
ரகாடுக்கப்ேட்டுள்ளை.

Sis.உஷா ரவி ோமுபவல் அவர்களது அன்பு ேபகாதரர் Mr. ஜாண் தீைதயாளன் அவர்கள்
5 பிப்ரவரி 2018 அன்று காட்ோடியில் (தமிழ் நாடு) கர்த்தருக்குள் நித்தினர
அனடந்தார்கள். துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் குடும்ேத்திைருக்கு ஆழ்ந்த வருத்தம்
ரதரிவிக்கிபைாம். இரக்கத்தின் பதவன் தாபம அருனமயாை குடும்ேத்தாருக்கு
ஆறுதன யும் ேமாதாைத்னதயும் அருளுவாராக. குடும்ேத்தாருக்காக ரஜபிக்கும்ேடி
ேனேபயானரக் பகட்டுக் ரகாள்ளுகிபைாம்.

