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ABOUT OUR WORSHIP
Our first source of worship comes from the Bible. We use the 1984 NIV version,
as found in the pews. Our worship comes from the Lutheran Service Book of
2006, usually Divine Service One or Divine Service Three. The second and fourth
Sundays of the month we use Creative Worship, which follows the pattern of our
worship services, yet with fresh words for today’s culture. If you have any
questions about our worship, ask Pastor Anderson! He will gladly answer any
and all questions, or find the answer for you.

How may we serve you . . . ?
Do you have a prayer request? Fill out a prayer request card
or ask an Elder or usher for one. Pastor will gladly include your
request in the prayers of the church.
Do you have any questions? Please let our Pastor or elder
answer them for you.
Do you have a need for ministry? Please let us know! We may
be a small church, but we have big hearts.

காலை சேலையின் ஆலை
லைம் லனத் திறத்தை் "ஈகிள் ஸ் விங் ஸில் " LSB727

+ PREPARATION +
The sign of the cross may be made by all in remembrance of your baptism.

P: பிதாவின் நாமத்திலும் , டி குமாரனின் நாமத்திலும்
பரிசுத்த ஆவியின் பபயரிலும் .
சி: ஆபமன்.
ப: இறைவன் பிரியமான! உண்றமயான
இருதயத்துடன் பநருங் கி வருவவாம் .
எங் கள் பாவங் கறள எங் கள் பிதாவாகிய
வதவனிடத்தில் ஒப் புக்பகாள் ளுங் கள் , அவறர
நாமத்தினாவல சபியுங் கள் எங் களுக்கு மன்னிப் பு
வழங் க எங் கள் இறைவன் இவயசு கிறிஸ்து.
ப: எங் கள் உதவி இறைவனின் பபயரில் உள் ளது,
இ: வானத்றதயும் பூமிறயயும் உண்டாக்கினான்.
ப: நான் பசான்வனன், நான் கர்த்தரிடத்தில் என்
மீறுதல் கறள ஒப் புக்பகாள் கிவைன்,
இ: என் பாவத்தின் அக்கிரமத்றத மன்னித்தீர்கள் .
CONFESSION மற் றும் ABSOLUTION
P: பி: சர்வவல் லமமயுள் ள கடவுளள, இரக்கமுள் ள பிதாளவ,
C: நான், ஒரு ஏமை, பரிதாபமான பாவி, என் எல் லா
பாவங் கமளயும் உங் களிடம் ஒப்புக்ககாள் கிளறன் நான் உன் மன
புண்படுத்திய மற் றும் நியாயமற் ற குற் றங் கள் உங் கள்
தற் காலிக மற் றும் நித்திய தண்டமனக்கு தகுதியானவர்.
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ஆனால் நான் அவர்களுக்காக மனதார வருந்துகிளறன்,
அவர்கமளப் பற் றி மனந்திரும் புங் கள் , நான் கெபிக்கிளறன்
உமது எல் மலயற் ற கருமண மற் றும் பரிசுத்தவானின்
கபாருட்டு, அப்பாவி, கசப்பான துன்பங் கள் மற் றும் உங் கள்
அன் பான மகனின் மரணம் , இளயசு கிறிஸ்து, என் னிடம்
கருமணயும் கருமணயும் ககாண்டவராக இருக்க, ஏமை,
பாவமுள் ளவர் இருப்பது.
P: : உங் கள் வாக்குமூலத்தின் ளபரில் , நான் , எனது
அலுவலகத்தின் காரணமாக, அமைக்கப்பட்ளடன் மற் றும்
வார்த்மதயின் ஊழியராக, ளதவனுமடய கிருமபமய
அறிவிக்கவும் நீ ங் கள் அமனவரும் , அதற் கு பதிலாக என்
கர்த்தராகிய இளயசுவின் கட்டமளப்படி கிறிஸ்து பிதாவின்
கபயரிலும் உங் கள் பாவங் கமளயும் மன் னிக்கிளறன்
குமாரனும் பரிசுத்த ஆவியும்
C: ஆகமன் .

INTROIT
பி: பின் னர் அவர்கள் தங் கள் கஷ்டத்தில் கர்த்தரிடம்
கூப்பிட்டார்கள் , அவர்களுமடய துன்பத்திலிருந்து அவர்கமள
விடுவித்தார். சி: அவர் புயமல அப்படிளய இருக்கச் கசய் தார்,
ளமலும் கடலின் அமலகள் வீசப்பட்டன. பி: நீ ர் அமமதியாக
இருப்பதில் அவர்கள் மகிை் சசி
் யமடந்தார்கள் , அவர் அவர்கமள
விரும் பிய புகலிடத்திற் கு ககாண்டு வந்தார். சி: கர்த்தருமடய
உறுதியான அன்பிற் காகவும் , மனித பிள் மளகளுக்கு அவர்
கசய் த அற் புதமான கசயல் களுக்காகவும் அவர்கள் நன் றி
கசால் லட்டும் ! பி: மக்கள் சமபயில் அவமரப் புகை் ந்து,
மூப்பர்களின் கூட்டத்தில் அவமரப் புகை் ந்து ளபசட்டும் . எல் லாம் :
பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமம
உண்டாகும் ; ஆரம் பத்தில் இருந்தபடிளய இப்ளபாது இருக்கிறது,
அது எப்ளபாதும் இருக்கும் . ஆகமன் . பி: பின் னர் அவர்கள்
தங் கள் கஷ்டத்தில் கர்த்தமர ளநாக்கி அழுதனர், சி:
அவர்களுமடய துன்பத்திலிருந்து அவர்கமள விடுவித்தார்.
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GLORIA PATRI

LSB 186

பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமம
உண்டாகும் ; ஆரம் பத்தில் இருந்தபடிளய, இப்ளபாளத இருக்கிறது,
என் கறன்றும் இருக்கும் , முடிவில் லாத உலகம் . ஆகமன் .

KYRIE

LSB 186

ஆண்டவளர, எங் களுக்கு இரங் குங் கள் . கிறிஸ்துளவ, எங் களுக்கு
இரங் குங் கள் . ஆண்டவளர, எங் களுக்கு இரங் குங் கள் .

GLORIA IN EXCELSIS

LSB 187

உயர்ந்த இடத்தில் கடவுளுக்கு மகிமம உண்டாகும் : பூமியில்
அமமதி, மனிதர்களிடம் நல் கலண்ணம் . நாங் கள் உன் மனப்
புகை் கிளறாம் , நாங் கள் உன்மன ஆசீர்வதிக்கிளறாம் , நாங் கள்
உன் மன வணங் குகிளறாம் , உம் மம மகிமமப்படுத்துகிளறாம் ,
உம் முமடய மகிமமக்காக நாங் கள் உங் களுக்கு நன்றி
கசலுத்துகிளறாம் . கர்த்தராகிய ஆண்டவளர, கனமான ராொ,
சர்வவல் லமமயுள் ள பிதாவாகிய கடவுள் . கர்த்தாளவ, ஒளர
மகனாகிய இளயசு கிறிஸ்து; கர்த்தராகிய ஆண்டவளர, கடவுளின்
ஆட்டுக்குட்டி, பிதாவின் குமாரன், இது உலகின் பாவத்மத
நீ க்குகிறது, எங் களுக்கு இரங் குங் கள் . உலக பாவத்மத
நீ க்குகிறவளர, எங் கள் கெபத்மதப் கபறுங் கள் . பிதாவாகிய
ளதவனுமடய வலது புறத்தில் அமர்ந்தவளர, எங் களுக்கு
இரங் குங் கள் . நீ மட்டும் பரிசுத்தன்; நீ மட்டுளம கர்த்தர்.
கிறிஸ்துளவ, பரிசுத்த ஆவியானவளர, நீ மட்டும் பிதாவாகிய
ளதவனுமடய மகிமமயில் மிக உயர்ந்த கமல. ஆகமன் .

SALUTATION AND COLLECT OF THE DAY
பி: கர்த்தர் உங் களுடன் இருங் கள் . சி: ளமலும் உங் களுடன் . பி:
நாங் கள் கெபிக்கிளறாம் . . . சர்வவல் லமமயுள் ள ளதவளன,
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உம் முமடய ஒளரளபறான குமாரனாகிய நம் முமடய கர்த்தராகிய
இளயசு கிறிஸ்து வானத்தில் ஏறினார், ஆகளவ, நாமும்
இருதயத்திலும் மனதிலும் ஏறி, உங் களளாடும் பரிசுத்த
ஆவிளயாடும் ஒளர கடவுளாக வாை் ந்து ஆட்சி கசய் கிற
அவருடன் கதாடர்ந்து வாைலாம் . இப்கபாழுது மற் றும்
எப்கபாழுதுளம. சி: ஆகமன்.
Please be seated

FIRST READING
1 Samuel 17 (selected verses)
P: The first reading is from the book of 1 Samuel, the 17th chapter.
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1 இப் ளபாது கபலிஸ்தர்கள் தங் கள் பமடகமள ளபாருக்குக்
கூட்டிச் கசன்றார்கள் . அவர்கள் யூதாவுக்குச் கசாந்தமான
ளசாளகாவில் கூடினார்கள் . . . 4 கபலிஸ்தரின்
முகாமிலிருந்து காத் ளகாலியாத் என் ற சாம் பியன் கவளிளய
வந்தான் , அதன் உயரம் ஆறு முைமும் ஒரு இமடகவளியும்
ககாண்டது ... 8 அவன் நின் று இஸ்ரளவல் அணியினமரக்
கூப்பிட்டு, “நீ ஏன் ளபாருக்கு வர வந்தாய் ? நான் கபலிஸ்தர்
அல் ல, நீ ங் கள் சவுலின் ஊழியர்கள் அல் லவா?
உங் களுக்காக ஒரு மனிதமனத் ளதர்ந்கதடுங் கள் , அவர்
என் னிடம் வரட்டும் . . 9 அவர் என் னுடன் சண்மடயிட்டு
என் மனக் ககால் ல முடிந்தால் , நாங் கள் உங் கள்
ஊழியர்களாக இருப் ளபாம் . ஆனால் நான் அவருக்கு
எதிராக கவற் றிகபற் று அவமரக் ககான் றால் , நீ ங் கள்
எங் கள் ஊழியர்களாக இருந்து எங் களுக்கு ளசமவ
கசய் வீர்கள் . ” 10 கபலிஸ்தர், “நான் இன் று இஸ்ரளவலின்
அணிகமள மீறுகிளறன். நாங் கள் ஒன் றாகப் ளபாராட ஒரு
மனிதமனக் ககாடுங் கள் . ” 11 சவுலும் இஸ்ரளவலர்
அமனவரும் கபலிஸ்தரின் இந்த வார்த்மதகமளக்
ளகட்டளபாது, அவர்கள் திமகத்து, கபரிதும் பயந்தார்கள் . . .
22 தாவீது சாமான்கமளப் பராமரிப்பவருக்குப் கபாறுப் பான
கபாருட்கமள விட்டுவிட்டு அணிகளில் ஓடிவந்து கசன் று
தன் சளகாதரர்கமள வாை் த்தினான் . .. 23 அவர்
அவர்களுடன் ளபசியளபாது, இளதா, சாம் பியன் , காத்
கபலிஸ்தன், ளகாலியாத் என்ற கபயரில் , கபலிஸ்தரின்
அணிகளில் இருந்து கவளிளய வந்து முன் பு இருந்தமதப்
ளபாலளவ ளபசினான். தாவீது அவமனக் ளகட்டான் . . . 28
இப் ளபாது அவருமடய மூத்த சளகாதரர் எலியாப் அந்த
மனிதர்களிடம் ளபசியளபாது ளகட்டார். எலியாபின் ளகாபம்
தாவீதுக்கு எதிராக எரிந்தது, அவர், “நீ ங் கள் ஏன் கீளை
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வந்தீர்கள் ? அந்த சில ஆடுகமள யாருடன் வனாந்தரத்தில்
விட்டுவிட்டீர்கள் ? உங் கள் ஊகத்மதயும் உங் கள்
இருதயத்தின் தீமமமயயும் நான் அறிளவன் , ஏகனன் றால்
நீ ங் கள் ளபாமரப் பார்க்க வந்திருக்கிறீர்கள் . . . 32 தாவீது
சவுமல ளநாக்கி, “அவன் காரணமாக எந்த மனிதனுமடய
இருதயமும் தவறாதபடிக்கு. உமது அடியான் ளபாய் இந்த
கபலிஸ்தனுடன் ளபாரிடுவான். ” .33 சவுல் தாவீமத ளநாக்கி,
“அவனுடன் சண்மடயிட இந்த கபலிஸ்தனுக்கு எதிராக
நீ ங் கள் கசல் ல முடியாது, ஏகனன் றால் நீ ங் கள் ஒரு
இமளஞன், அவர் இளமமயில் இருந்ளத ளபார்வீரராக
இருந்தார்.” 34 ஆனால் தாவீது சவுமல ளநாக்கி, “உமது
அடியான் தன் தகப்பனுக்காக ஆடுகமள மவத்திருந்தான் .
ஒரு சிங் கம் அல் லது கரடி வந்து மந்மதயிலிருந்து ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிமய எடுத்து வந்தளபாது, 35 நான் அவமனப்
பின் கதாடர்ந்து கசன் று அவமனத் தாக்கி அவன்
வாயிலிருந்து விடுவித்ளதன். அவர் எனக்கு எதிராக
எழுந்தால் , நான் அவமர தாடியால் பிடித்து அடித்து
ககாமல கசய் ளதன். 36 உங் கள் ளவமலக்காரன்
சிங் கங் கமளயும் கரடிகமளயும் அடித்துவிட்டான் ,
விருத்தளசதனம் கசய் யப் படாத இந்த கபலிஸ்தன்
அவர்களில் ஒருவமரப் ளபாலளவ இருப் பார், ஏகனன் றால்
அவர் ஜீவனுள் ள ளதவனுமடய பமடகமள மீறிவிட்டார். ” 37
தாவீது, “சிங் கத்தின் பாதத்திலிருந்தும் கரடியின்
பாதத்திலிருந்தும் என் மனக் காப்பாற் றிய கர்த்தர் என் மன
இந்த கபலிஸ்தரின் மகயிலிருந்து விடுவிப் பார்

ource text

சவுல் தாவீமத ளநாக்கி, “ளபா, கர்த்தர் உன் னுடன் இருப்பார்!”
என் றார். . . 40 பின்னர் அவர் தனது ஊழியர்கமள மகயில்
எடுத்துக்ககாண்டு, அந்தக் கமரயிலிருந்து ஐந்து கமன் மமயான
கற் கமளத் ளதர்ந்கதடுத்து தனது ளமய் ப்பனின் மபயில்
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மவத்தார். அவனுமடய கவண் அவன் மகயில் இருந்தது, அவன்
கபலிஸ்தமர அணுகினான். . .42 கபலிஸ்தர் தாவீமதப் பார்த்து,
அவமரக் கண்டித்தார், ஏகனன்றால் அவர் ஒரு இமளஞன் . . . 43
கபலிஸ்தர் தாவீமத ளநாக்கி, "நான் ஒரு நாய் , நீ என் னிடம்
குச்சிகமளக் ககாண்டு வருகிறாயா?" கபலிஸ்தர் தன்
கடவுள் களால் தாவீமத சபித்தார். 44 கபலிஸ்தர் தாவீமத
ளநாக்கி, “என்னிடம் வாருங் கள் , நான் உங் கள் மாம் சத்மத
காற் றின் பறமவகளுக்கும் வயலின் மிருகங் களுக்கும்
ககாடுப்ளபன்” என்றார். 45 அப்கபாழுது தாவீது கபலிஸ்தமர
ளநாக்கி, “நீ ஒரு வாளுடனும் , ஈட்டியுடனும் , ஈட்டினுடனும்
என் னிடம் வருகிறாய் , ஆனால் நீ ங் கள் மீறிய இஸ்ரளவலின்
பமடகளின் ளதவனாகிய ளசமனகளின் கர்த்தருமடய
நாமத்தினாளல நான் உங் களிடம் வருகிளறன். . 46 இந்த நாளில்
கர்த்தர் உன்மன என் மகயில் ஒப்புக்ககாடுப்பார், நான்
உன் மனத் தாக்கி, உன் தமலமய கவட்டுளவன். இஸ்ரளவலில்
ஒரு கடவுள் இருக்கிறார் என்று பூமிகயங் கும் அறியும் படி,
கபலிஸ்தரின் ளசமனயின் சடலங் கமள காற் றின்
பறமவகளுக்கும் பூமியின் காட்டு மிருகங் களுக்கும்
ககாடுப்ளபன், 47 ளமலும் இந்த சமபகயல் லாம் கர்த்தர்
வாளாலும் ஈட்டியாலும் காப்பாற் றுவதில் மல என் பமத அறிந்து
ககாள் ளுங் கள் . ளபார் கர்த்தர், அவர் உங் கமள எங் கள் மகயில்
ககாடுப்பார். ” 48 கபலிஸ்தர் எழுந்து வந்து தாவீமதச் சந்திக்க
கநருங் கியளபாது, தாவீது கபலிஸ்தமரச் சந்திக்க
ளபார்க்களத்மத ளநாக்கி விமரவாக ஓடினான் . 49 தாவீது தன்
மபயில் மகமய மவத்து ஒரு கல் மல எடுத்து அமத நமனத்து
கபலிஸ்தமர கநற் றியில் தாக்கினான் . கல் அவன் கநற் றியில்
மூை் கி, அவன் முகத்தில் தமரயில் விழுந்தது. 50 ஆமகயால் ,
தாவீது கபலிஸ்தமர ஒரு கவண் மற் றும் கல் லால் கவன் று
கபலிஸ்தமரத் தாக்கி அவமனக் ககான் றான் . தாவீதின் மகயில்
வாள் இல் மல. 51 அப்கபாழுது தாவீது ஓடிவந்து கபலிஸ்தரின்
ளமல் நின்று தன் வாமள எடுத்து அதன் உமறக்கு கவளிளய
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இழுத்து அவமனக் ககான்று அவன் தமலமய கவட்டினான் .
கபலிஸ்தர்கள் தங் கள் சாம் பியன் இறந்துவிட்டமதக் கண்டு,
அவர்கள் ஓடிவிட்டார்கள் … 57 தாவீது கபலிஸ்தியமரத்
தாக்கியதிலிருந்து திரும் பி வந்தவுடளனளய, அப்கனர் அவமன
அமைத்துக்ககாண்டு, கபலிஸ்தரின் தமலமயக் ககாண்டு
சவுலுக்கு முன் பாகக் ககாண்டுவந்தார். 58 சவுல் அவமன
ளநாக்கி: இமளஞளன, நீ யாருமடய மகன் ? அதற் கு தாவீது, “நான்
உமது அடிளயனான கபஸ்லளேமியனாகிய கெஸ்ஸியின்
மகன் .”
எல் : இது இமறவனின் வார்த்மத.
சி: கடவுளுக்கு நன்றி.
Please stand
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பி: இன் மறய புனித நற் கசய் தி 14 வது அத்தியாயமான புனித
மார்க்கிலிருந்து வந்தது.
சி: கர்த்தாசை, உமக்கு மகிலம உை்டாகும் .
35 அன்று, மாமல வந்தளபாது, [இளயசு] அவர்கமள ளநாக்கி, “நாம்
மறுபுறம் கசல் ளவாம் ” என்றார். 36 கூட்டத்மத விட்டு கவளிளயறி,
அவர்கள் இருந்தபடிளய அவமர படகில் அமைத்துச்
கசன்றார்கள் . மற் ற படகுகளும் அவருடன் இருந்தன. 37 ஒரு
கபரிய புயல் எழுந்தது, படகில் அமலகள் உமடந்து
ககாண்டிருந்தன, இதனால் படகு ஏற் கனளவ நிரம் பியது. 38
ஆனால் அவர் கமத்மதயில் தூங் கிக் ககாண்டிருந்தார். அவர்கள்
அவமர எழுப்பி, “ளபாதகளர, நாங் கள் அழிந்து ளபாவமத நீ ங் கள்
கவனிக்கவில் மலயா?” என்று ளகட்டார்கள் . 39 அவன் எழுந்து
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காற் மறக் கடிந்துககாண்டு கடமல ளநாக்கி, “அமமதி!
அமமதியாக இருங் கள் ! ” காற் று நின் றுவிட்டது, ஒரு கபரிய
அமமதி இருந்தது. 40 அவர் அவர்கமள ளநாக்கி, “நீ ங் கள் ஏன்
இவ் வளவு பயப்படுகிறீர்கள் ? உங் களுக்கு இன் னும் நம் பிக்மக
இல் மலயா? ” 41 அவர்கள் மிகுந்த அச்சத்தினால் ,
ஒருவருக்ககாருவர், “அப்படியானால் , காற் றும் கடலும் கூட
அவருக்குக் கீை் ப்படிவது யார்?” என் று ளகட்டார்கள் .
பி: இது இமறவனின் நற் கசய் தி
சி: கிறிஸ்துளவ, உம் மமத் துதியுங் கள் .

THE NICENE CREED
HYMN OF THE DAY

Crown Him With Many Crowns

LSB 525

SERMON
OFFERTORY
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PRAYER OF THE CHURCH
பி: கிறிஸ்து இளயசுவில் உள் ள கடவுளின் முழு
மக்களுக்காகவும் , எல் லா மக்களுக்காகவும் அவர்களின்
ளதமவகளுக்கு ஏற் ப கெபிப்ளபாம் . ஒவ் கவாரு மனுக்கும்
பிறகு, ஆயர், “ஆண்டவளர, உமது தயவில் ” என் று கூறுவார்,
மக்கள் இந்த வார்த்மதகளால் பதிலளிப்பார்கள் : சி:
எங் கள் கெபத்மதக் ளகளுங் கள் . பி: கர்த்தாளவ, நாங் கள்
உங் கள் கர்த்தராகிய இளயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக,
உங் கள் கருமணமய நம் பி, கெபிக்கிற அமனவமரயும்
பாராட்டுகிளறாம் .
சி: ஆமமன்.
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PREFACE

LSB 194

பி: கர்த்தர் உங் களுடன் இருங் கள் . சி: உம் முமடய ஆவியால் . பி:
உங் கள் இதயங் கமள உயர்த்துங் கள் . சி: நாங் கள் அவற் மற
இமறவனிடம் உயர்த்துகிளறாம் . பி: நம் முமடய ளதவனாகிய
கர்த்தருக்கு நன் றி கசலுத்துளவாம் . சி: அமதச் கசய் வது
சரியானது.

PROPER PREFACE
பி: எல் லா ளநரங் களிலும் நாம் கசய் ய ளவண்டியது
உண்மமயிளலளய நல் லது, சரியானது, வணக்கம் பரிசுத்த
ஆண்டவளர, சர்வவல் லமமயுள் ள பிதாளவ, எல் லா
இடங் களிலும் உங் களுக்கு நன் றி கசலுத்துங் கள் நித்திய
ளதவன் , நம் முமடய கர்த்தராகிய இளயசு கிறிஸ்துவின்
மூலமாக, இந்த நாளில் மரணத்மதயும் கல் லமறமயயும் ,
அவருமடய மகிமமயான உயிர்த்கதழுதமலயும் கவன்றது
நித்திய ஜீவனின் வழிமய எங் களுக்குத் திறந்தது. எனளவ
ளதவதூதர்களுடன் மற் றும் தூதர்களும் , பரளலாகத்தின்
எல் லா நிறுவனங் களுடனும் நாங் கள் பாராட்டுகிளறாம் ,
மகிமமப் படுத்துகிளறாம் உம் முமடய புகை் கபற் ற கபயர்,
எப்ளபாதும் உன்மனப் புகை் ந்து கூறுகிறது:

SANCTUS

LSB195
பரிசுத்த, பரிசுத்த, பரிசுத்த ஆண்டவர் சபாத்தின் கடவுள் ;
கனமும் பூமியும் உமது மகிமமயால் நிமறந்தமவ. ளோசன் னா,
ளோசன்னா, ளோசன்னா மிக உயர்ந்த இடத்தில் . அவர்
பாக்கியவான் கள் , அவர் பாக்கியவான் கள் , கர்த்தருமடய
நாமத்தில் வருபவர் பாக்கியவான் கள் . ளோசன் னா,
ளோசன்னா, ளோசன்னா மிக உயர்ந்த இடத்தில் .
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THE LORD’S PRAYER
பரளலாகத்தில் இருக்கும் எங் கள் பிதா, உம் முமடய கபயர்
பரிசுத்தமானது, உம் முமடய ராெ் யம் வா, உம் முமடய சித்தம்
பரளலாகத்திலிருக்கிறபடிளய பூமியிலும் கசய் யப்படும் ; இந்த
நாமள எங் கள் அன்றாட கராட்டிமய எங் களுக்குக் ககாடுங் கள் ;
எங் களுக்கு எதிராக மீறுபவர்கமள நாங் கள் மன் னிப்பமதப்
ளபால எங் கள் குற் றங் கமள மன் னியுங் கள் ; எங் கமள
ளசாதமனயிட ளவண்டாம் , ஆனால் தீமமயிலிருந்து எங் கமள
விடுவிக்கவும் . ராெ் யமும் சக்தியும் மகிமமயும் என் கறன் றும்
உன் னுமடயது. ஆகமன் .

THE WORDS OF OUR LORD
நம் முமடய கர்த்தராகிய இளயசு கிறிஸ்து, அவர் காட்டிக்
ககாடுக்கப்பட்ட இரவில் , அப்பத்மத எடுத்துக் ககாண்டார்,
அவர் நன்றி கசலுத்தியளபாது, அமத உமடத்து சீடர்களுக்குக்
ககாடுத்து, “எடுத்து, சாப்பிடுங் கள் ; இது என் உடல் , இது
உங் களுக்காக வைங் கப்படுகிறது. இது என் மன
நிமனவுகூரும் . ” அளதளபால் அவர் இரவு உணமவ
சாப்பிட்டபின் ளகாப்மபமய எடுத்துக் ககாண்டார், அவர்
நன் றி கசலுத்தியபின், அமத அவர்களுக்குக் ககாடுத்தார்:
“நீ ங் கள் அமனவரும் இமதக் குடிக்கவும் ; இந்த ளகாப்மப என்
இரத்தத்தில் உள் ள புதிய சான்றாகும் , இது பாவ
மன் னிப் புக்காக உங் களுக்காக சிந்தப்படுகிறது. நீ ங் கள்
நிமனத்துப் பார்க்கும் ளபாளத இமதச் கசய் யுங் கள் . ”

PROCLAMATION OF CHRIST

பி: நாம் அடிக்கடி இந்த கராட்டிமய சாப்பிட்டு இந்த ளகாப்மப
குடிக்கும் ளபாது, நாங் கள் அறிவிக்கிளறாம் அவர் வரும் வமர
கர்த்தருமடய மரணம் . 1 ககாரிந்தியர் 11:26
சி: ஆகமன். கர்த்தராகிய இளயசுளவ வாருங் கள் .
கவளிப்படுத்துதல் 22:20

PAX DOMINI
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பி: கர்த்தருமடய சமாதானம் எப்ளபாதும் உங் களுடன் இருக்கும் .
சி: ஆகமன்.

AGNUS DEI
கிறிஸ்துளவ, உலகத்தின் பாவத்மத நீ க்குகிற ளதவ
ஆட்டுக்குட்டிளய, எங் களுக்கு இரங் கும் . கிறிஸ்துளவ, உலகத்தின்
பாவத்மத நீ க்குகிற ளதவ ஆட்டுக்குட்டிளய, எங் களுக்கு இரங் கும் .
கிறிஸ்துளவ, உலகத்தின் பாவத்மத நீ க்குகிற ளதவ
ஆட்டுக்குட்டிளய, உம் முமடய அமமதிமய எங் களுக்குத் தாரும் .
ஆகமன் .
Please be seated
ளபசுவதற் கு முன் அமமதியான கெபம் : அன் புள் ள இரட்சகளர,
உமது கிருமபயான அமைப்பின் ளபரில் உம் முமடய பரிசுத்த
உடமலயும் இரத்தத்மதயும் சாப்பிட்டு குடிக்க உங் கள்
ளமமெக்கு வருகிளறன். என் ஆத்துமாவின் இரட்சிப்புக்காகவும் ,
உமது பரிசுத்த நாமத்தின் மகிமமக்காகவும் விசுவாசத்தில்
இந்த பரிசுத்த சடங் மகப் கபற உங் கள் கண்களில் தயவுகசய் து
பார்க்கிளறன் ; ஏகனன்றால் , நீ ங் கள் இப்கபாழுதும் என் கறன் றும்
பிதாவுடனும் பரிசுத்த ஆவியுடனும் ஒளர கடவுளாக
வாை் கிறீர்கள் , ஆட்சி கசய் கிறீர்கள் . ஆகமன் .
விநிளயாகம் விநிளயாக மேம் “ஆண்டவளர, நான் உன் மன
நம் புகிளறன்” LSB 729 சம் ஸ்காரத்மதப் கபற் றபின் அமமதியான
நன் றி: சர்வவல் லமமயுள் ள, என்கறன்றும் நிமலத்திருக்கும்
கடவுளள, உங் கள் அன்புக்குரிய குமாரனாகிய இளயசு
கிறிஸ்துவின் உயிமரக் ககாடுக்கும் உடமலயும் இரத்தத்மதயும்
எனக்கு உணவளித்தமமக்கு நான் நன் றி கூறுகிளறன் . உங் கள்
பரிசுத்த ஆவியானவமர அனுப்புங் கள் , என் வாயால் பரிசுத்த
சடங் மகப் கபற் ளறன், விசுவாசத்தினால் நான் உங் கள் கதய் வீக
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கிருமபமயயும் , பாவ மன் னிப்மபயும் , கிறிஸ்துளவாடு
ஒற் றுமமமயயும் , நித்திய ஜீவமனயும் கபற் று நித்தியமாக
அனுபவிப்ளபன்; என் ஆண்டவராகிய இளயசு கிறிஸ்துவின்
மூலம் . ஆகமன் .
Please stand

COMMON DISMISSAL
NUNC DIMITTIS
ஆண்டவளர, இப்கபாழுது உமது அடிளயமன உமது
வார்த்மதயின்படி நிம் மதியாகப் புறப்படட்டும் , எல் லா மக்களின்
முகத்திலும் நீ தயார் கசய் த உமது இரட்சிப்மப என் கண்கள்
கண்டன, புறொதியாமரயும் , உம் முமடய ெனமான இஸ்ரளவலின்
மகிமமமயயும் ஒளிரச் கசய் யும் ஒளி. பிதாவுக்கும்
குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமம உண்டாகும் ;
ஆரம் பத்தில் இருந்தபடிளய, இப்ளபாளத இருக்கிறது, என் கறன் றும்
இருக்கும் , முடிவில் லாத உலகம் . ஆகமன் .

THANKSGIVING

LSB 200

கர்த்தருக்கு நன் றி கசலுத்துங் கள் , ஏகனன் றால் அவர் நல் லவர்,
சி மற் றும் அவரது கருமண என்கறன் றும் நிமலத்திருக்கும்

POST-COMMUNION THANKSGIVING
பி: கெபிப்ளபாம் . . . சர்வவல் லமமயுள் ள கடவுளள, நாங் கள்
உங் களுக்கு நன் றி கூறுகிளறாம் இந்த வணக்க பரிசின் மூலம்
எங் களுக்கு புத்துணர்ச்சி அளித்துள் ளளாம் , நாங் கள் உங் கமளக்
ளகாருகிளறாம் உமது கருமணயால் நீ ங் கள் எங் கமள
பலப்படுத்துவீர்கள் உம் மீது விசுவாசம் , ஒருவருக்ககாருவர்
மிகுந்த அன்பு; மூலம் இளயசு கிறிஸ்து, உமது குமாரன் , எங் கள்
ஆண்டவர், உங் களுடன் வாை் ந்து ஆட்சி கசய் கிறார் பரிசுத்த
ஆவியானவர், ஒளர கடவுள் , இப்கபாழுதும் . சி: ஆமமன்.
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BENEDICTION
பி: கர்த்தர் உங் கமள ஆசீர்வதித்து உங் கமளக் காப்பாற் றுங் கள் .
கர்த்தர் தம் முகத்மத உங் கள் மீது பிரகாசிக்கச் கசய் கிறார்
உங் களுக்கு கருமண காட்டுங் கள் . கர்த்தர் தம் முமடய
முகத்மத உங் கள் மீது உயர்த்தி உங் களுக்கு அமமதிமயத்
தருவார். சி: ஆகமன் , ஆகமன் , ஆகமன்

LSB 202

DISMISSAL
பி: நீ ங் கள் கர்த்தமர ளசவிக்கும் ளபாது நிம் மதியாக கசல் லுங் கள் .
சி: கடவுளுக்கு நன்றி.
லைம் லன மூடுைது “கிறிஸ்துளவ, என் தமலவராக இருங் கள் ”
எல் .எஸ்.பி 861

As a Christian, we are subjects
of King Jesus. The King has an important message He wants
to get out to the entire world. That message is of His love,
His acceptance, and His forgiveness for all who will believe
in Him. People you know do notr know this great message of
our King. Will you be the King’s messenger to those who do
not know, inviting them to share in that forgiveness and life
Jesus has promised?

WITNESS AND OUTREACH:

Find us and “Like” us on Facebook:
Share with your friends on Facebook! Invite them to “like” our
page, and join us!
https://www.facebook.com/GraceLutheranEverett
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STEWARDSHIP Acts 1:11 – “Men of Galilee, why do you stand
looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into
heaven, will come in the same way as you saw him go into
heaven.” Christ has died. Christ is risen. Christ is ascended, and
Christ will come again. We live our lives in this world in the sure
confidence of the world to come. We live as people who know our
Lord Jesus and who know that He is coming back. This makes all the
difference in how we approach our stewardship and how we care for
the things of this world.
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In Our Prayers This Week
FOR HEALTH AND MOBILITY
Forest Van Duyn – health and mobility concerns
Mike Malloy- continued recovery from stroke
Rose Mino - health and mobility concern
Ray Wans – health and mobiity
Henry Schnackenburg – health
Gene Huber
Virginia Ryan
FOR THOSE SUFFERING FROM COVID-19
CANCER
Kim Bayley – health and strength
OUR COUNTRY

You came into this building as a Church
to Worship; Leave this building as God’s
Church to serve Him and others!
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