
  

 
 
 
 

 
 திரித்துவ வவதாகம கல்லூரி  ஞாயிறு ஆராதனை    

                      Trinity Theological College  Sunday Service 

                                           3rd Sunday in Lent 

 12th March 2023 9.30am 

 

 Muhjidf;F miog;G   Mrs. Sheeba Johnson 
 Call to Worship                                                                                                  
   

 Introit                                                                     Choir 
 
   n[gk;    Mrs. Sheeba Johnson 
 Prayer 

 

 njhlf;fg; ghkhiy  
 Opening Hymn                                                             Congregation 
 

,NaRNt fy;thhpapy; vd;id 
    
1. ,NaRNt fy;thhpapy; 
vd;id itj;Jf;nfhs;Sk; 
ghtk; Nghf;Fk; uj;jkhk; 
jpt;tpa Cw;iwf; fhl;Lk; 
 
kPl;gNu kPl;gNu 
ve;jd; Nkd;ik ePNu 
tpz;zpy; thOksTk; 
ed;ik nra;FtPNu 
 
2. ghtpNad; fy;thhpapy; 
ul;rpg;igg; ngw;NwNd 
Qhd N[hjp Njhd;wTk; 
fz;L G+hpj;NjNd  - kPl;gNu  
               

3. ul;rfh fy;thhpapd; 
fhl;rp fz;Nlhdhf 
gf;jpNahL [Ptpf;f 
vd;id Ms;tPuhf  - kPl;gNu 
                
 
4. ,d;dKk; fy;thhpapy; 
Mtyha; epw;NgNd 
gpd;G Nkhl;r Nyhfj;jpy; 
vd;Wk; thONtNd  - kPl;gNu 
 
                

 

 khwp khwp thrpj;jy; 11k; QhapW       
Njt Muhjid Gj;jfk; gf;fk; 29> rq;fPjk; 32 

Psalter Reading – Psalm 32                                            Congregation 

             Njtdpd; kd;dpf;Fk; fpUig 

 

  je;ij Nghw;wp  
Gloria Patri                                                                            Congregation 
 

      Singspiration 
 
];Njhj;jpu & Maupd; n[gk;  
Thanksgiving & Pastoral Prayer                                           Rev. Albert Vijay Joseph                        
 

gukz;ly n[gk;  
Lord’s Prayer Congregation            

               

 fhzpf;if ghly;   
 Offertory  Song                                                                          Congregation 

tUtha; jUzkpJNt 
 

 gy;ytp  
 tUtha; jUzkpJNt miof;fpwhNu 

ty;y Mz;lth; ,NaRtz;il 
 

   
 ruzq;fs;  
1. tho; ehisnay;yk; tPz; ehsha; 

tUj;jj;NjhNl fopg;gJ Vd;? 
te;jth; ghjk; ruzile;jhy; 
tho;tpj;J cd;idr; Nrh;j;Jf;nfhs;thh; 

 
 
 
- tUtha; 

   

2. fl;bd tPLk; epyk;> nghUSk;  
fz;bLk; cw;whh; cwtpdUk; 
$Ltpl;L cd; Mtp Nghdhy; 
$l cd;NdhL tUtjpy;iy 

 
 
 
- tUtha; 

   

3. moFk; khia epiyj;jplhNj 
mij ek;ghNj kaf;fpLNk 
kuzk; Xh; ehs; re;jpf;FNk 
kwthNj cd; Mz;ltiu 

 
 
 
- tUtha; 

   

4. thdj;jpd; fPNo> G+kp NkNy 
thdth; ,NaR ehkk; my;yhy; 
,ul;rpg;gila topapy;iyNa 
,ul;rfh; ,NaR top mtNu 

 
 
 
- tUtha; 

   
5. jPuhj ghtk;> tpahjpiaAk; 

khwhj ce;jd; ngytPdKk; 
Nfhuf; FUrpy; Rke;J jPHj;jhH 
fhaq;fshy; eP Fzkila 

 
 
 
- tUtha; 

mq; Nkh fpNah jkpo; nkjb];l; jpUr;rig 
ANG MO KIO TAMIL METHODIST CHURCH 



   
6. rj;jpa thf;if ek;gpNa th 

epj;jpa [Ptd; cdf;fspg;ghh; 
cd; Ngiu [Pt G];jfj;jpy; 
cz;ikaha; ,d;W vOjpLthh ; 

 
 
 
- tUtha; 

 
 g+Nyhfj;jhNu ahtUk;  

Doxology Congregation 
  

 
 jpUkiwg; ghlk;   வ ாவான் 2: 13 - 22   

Scripture Reading : John            2:  13  -  22 Mrs. Paulin Isack  
 

 
   mUSiu  
 Sermon                         Rev. Albert Vijay Joseph                        

Cleansing 
 

  mHg;gzfPjk; 
   Offertory / Closing Song                                                         Congregation 

காணாத ஆட்டின் பின்னே 
காணாத ஆட்டின் பின்னே – கர்த்தர் 
கண்ணீருடன் அலைந்தார் 
அன்ன ாடு உன்லே அலைக்கின்றானே 
இன்னற திரும்பி நீ வா 

1.முள்ளும் புதரும் காடும் மலையும் 
உள்ளம் உலடந்னதசு னதடுகின்றார் 
சிற்றின்  னேற்றினில் சிக்கிேதால் 
ோத்தான் வலையில் நீ சிலறயாகிோய் – காணாத 

2.சுத்த இதயம் னவண்டாம் என்றறண்ணி 
கர்த்தரின் அன்ல  நீ ேந்னதகித்தாய் 
னயாோலவப்ன ாை நீ ன ாோயல்னைா 
ஏசு ேன் வாக்கு னவருத்தாயல்னைா – காணாத 

3.என்றேன்ே துன் ம் றதால்லைகள் வந்தும் 
இனயசுவின்  ாலத நீ விட்னடாடானத 
நீதி நிலறந்த தம் கேங்கலள 
நீட்டி உன்லே தாங்கி  யம் நீக்குவார் – காணாத 

4. எத்தலே னேேம் உன்லே அலைத்தார் 
இத்தலே காைம் நீ தள்ளைானமா 
கர்த்தரின் சித்தம் உன் னவலளயினத 
கண்டு உணர்ந்து விலேந்னத நீ வா – காணாத 

5. துன்மார்க்கறேல்ைாம் ேன்மார்க்கனோனட 
னதவ னகா ாக்கிலேயால் மாள்வானே 
கர்த்தரின்  ந்தியில்  ங்கலடய 
கண்ணீருடன் நீனயா அருள் னவண்டுவாய் – காணாத     

mwptpg;Gfs;;   
Announcements Mr. Asir Jeyaraj 

  KbT n[gk; & MrPu;thjk;  
 Closing Prayer & Benediction                                               Rev. Albert Vijay Joseph                        
 

 MrPh;thjg; ghly; 
 Benediction Song 
 

 
Birthday list 
1. Mrs. Amutha Robert Devasahayam - 12th Mar 
2. Mrs. Josephine Johnson Babu - 13th Mar 
3. Mr. Samuel Ravi Udayakumar - 16th Mar  
4. Mrs. Lavanya Starlin - 17th Mar 
5. Mr. Anton Moses - 18th Mar 
 
Wedding Anniversary list 
No Wedding Anniversary in the coming week. 
 
 
 
 
 
 
  Indicates Congregation standing / rigahh; epw;fTk; 
 
 

 


