தேவனில் நம் பிக்கக

Njtid Nehf;fpf; fhj;jpU@ vd; Kfj;jpw;F ,ul;rpg;Gk; vd;
NjtDkhapUf;fpwtiu ehd; ,d;Dk; Jjpg;Ngd;.
ெங் கீேம் 42:11 b

தேசிய ஜெப நாள்
16 ஜெப் ஜெம் பர்2017
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தேவனுகெய மகே்துவே்கே உயர்ே்துேல் மற் றும் தேவனில் நம் நம் பிக்கககய உறுதிப்படுே்துேல்

• ெங் கீேம்

42:11b Njtid

• ெங் கீேம்

33:18 jkf;Fg; gae;J> jkJ fpUigf;Ff;

Nehf;fpf; fhj;jpU vd; Kfj;jpw;F ,ul;rpg;Gk; vd;
NjtDkhapUf;fpwtiu ehd; ,d;Dk; Jjpg;Ngd;.

fhj;jpUf;fpwth;fspd; Mj;Jkhf;fis

kuzj;jpw;F tpyf;fp tpLtpf;fTk
• ஏொயா49:23c ehd; fh;j;jh; vdf;Ff; fhj;jpUf;fpwth;fs; ntl;fg;gLtjpy;iy
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• தலைலைத்துவை் ,வளர்சசி
் ,ைற் றுை் சலைகளின்
ஒற் றுலை.
எதபசியர் 4:1- 4 md;gpdhy; xUtiunahUth; jhq;fp, rkhjhdf;fl;bdhy; Mtpapd;
xUikiaf; fhj;Jf;nfhs;tjw;F, cq;fSf;F cz;lhd miog;gpdhNy ePqf
; s; xNu
ek;gpf;iff;F miof;fg;gl;lJNghy> xNu rhPuKk;> xNu MtpAk;
கிருஸ்ேவர்கள் - வலுவான சீஷே்துவம் , தேெே்திற் கான காவற் காரர்கள் , அறுவகெ
தோெ்ெே்தில் அதனக தவகலயாெ்கள் , ஜெபிக்கிற ஒரு இருேயம் , நற் ஜெய் தி,
மிஷன்ஸ்,மற் றும் ெமூக தெகவ. ஆன்மீக விழிப் புணர்வு மற் றும் எழுப் புேல்

•

ஆத்துைாக்களின் இரட்சிை் பு

• ைைவான்களின் வை் ைலைலை
உலடத்தை் - மாந்ரக
ீ ம் ,விக்கிரகாராேகன,
அடிகமே்ேனம் , உணர்சிகள் , தநாய் கள்
தபான்றகவ.

மதலசியா, நம்
தேெே்திற் காய்
ஜெபிே்ேல்
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• ததவ சங் க திருச்சலை நிர்வாகக் குழு,
ஊழிை தலைவர்கள் ைற் றுை் குழு ைற் றுை்
எை் ைா இைக்கத் தலைவர்கள் ேரிெனம் ேகலகமே்துவம் , ஜேய் வீக
பாதுகாப் பு, ஞானம் , இயக்கே்தின் மீதும்
ஐக்கியே்தின் மீதும் தேவனின் பிரியம் .
பரிசுே்ே ஆவியானவரின் மிகுதியான
ஊற் றுேல் . ராெ் ய மனம் .

 எை் ைா தைாதகர்கள் & தலைவர்கள் –
அபிதஷகம் ,ஜபலன் ,சுகம் ,ேனிப் பெ்ெ
குடும் ப தேகவகள் ெந்திக்கப் பெ
ஜேய் வீக ேகலகமே்துவம் ,
வல் லகமதயாடும் அதிகாரே்தோடும்
தபாேகன பிரெங் கம்
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அரசு –அகணே்து அகமெ்ெகம் மற் றும் துகறகள் நன்றாகவும் நீ தியாகவும் நிர்வாகம் ஜெய் ய மே்திய
அரசியலகமப் பு மற் றும் ெல குடிமக்களின் ெம உரிகமகயயும் நிறுவுேல்

• பைாதுத் ததர்தை் 14 தேசிய மற் றும் மாநிலே் தேர்ேல் கள் , அகமெ்ெரகவ மந்திரிகள் மற் றும் பாராளுமன்ற
உறுப் பினர்கள் – தநர்கம, மற் றும் மக்களுக்கு தெகவ ஜெய் வேற் கான ஆகெ ஆகியவற் கறே்
ேக்ககவே்துக் ஜகாள் ளும் ஜேய் வீக அரசியல் வாதிககளே் தேர்ந்ஜேடுப் பது. அகமதியான, நியாயமான
. மற் றும் சுே்ேமான தேர்ேல் .

• பைாருளாதாரை் - ஜபாருளாோரம் மற் றும் வகளயே்தின் வலிகம, திறந்ே புதிய வர்ே்ேக வாய் ப் புகள்
மற் றும் முேலீடுககள அதிகரிே்ேல் . ேற் தபாகேய தவகலயின்கம சூழ் நிகலயில் வழிகாெ்ெே் ேக்க
ேகலவர்களுக்கு விதவகம் , ஒவ் ஜவாரு வீெ்டிலும் ஆசீர்வாேம் ஏகழகளுக்கு உேவி மற் றும் அவர்களின்
தேகவககள பூர்ே்தி ஜெய் யப் பெ

மதலசியா,நம் தேெே்திற் காய்
ஜெபிே்ேல்
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• கை் வி - நல் ல கெகமப் பெ்ெ கல் வியாளர் மற் றும் ஆசிரியர்கள் , கல் வி முகற.
பூதகாளமயமாக்கல் மற் றும் முற் தபாக்கான தேெே்திற் கு ேகுதிப் படுேப் பெ
ஜமாழிகளில் வலுவாக்குேல்

• குற் றங் கள் , ைைங் கரவாதை் , தீவிரவாதை் , ைனித கடத்தை் , பைாருள்
துஷ்பிரதைாகை் . ெம் பந்ேப் பெ்ெ அதிகாரிகள் திறகமயாகவும் தீவிரமாகவும்
ஜெயல் பெ.

• சந் ததிக்காை் பெபித்தை்
மதலசியா,நம்
தேெே்திற் காய் ஜெபிே்ேல்
• கெ்டுகிறவர்கள் (பிறப் பு
1925-1946)
• பூமர்ஸ் (1946-1965 இல்
பிறந்ேவர்)
• பஸ்ெர் / ஜெனதரஷன் எக்ஸ்
(1966-1976 இல் பிறந்ேவர்)
IN GOD
• ேகலமுகற Y (பிறப் பு 19771994)
• ஜெனதரஷன் Z (1995 -2012
இல் பிறந்ேவர்)
• பிள் களகள் (2012 - ேற் தபாது
வகர)
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J316 - நாதன் தைாரிஸ்
ைறுைைர்சசி
் ைற் றுை்
சுகைளிக்குை் கூட்டங் கள் 29
பசை் டை் ைர் - 1 அக்
ஸ்தெடியம் மலாவதி, ஷா
ஆலம் . ஜரவ் நாேன் தமாரிஸ்
மீது அபிதஷகம் , பல
இரெ்சிப் பு, ெசுகமளிப் பு
மற் றும் அற் புேங் கள் , குழு
மற் றும் அகனே்து
ஜோண்ெர்கள் , நல் ல
வானிகல மற் றும் ஜபரிய
கூெ்ெம் .

PRAYING FOR OUR
NATION, MALAYSIA
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விசுவாச அறிக் லககள்
• நாம் நிகனப் பேற் கும்
தவண்டிக்ஜகாள் வேற் கும்
அதிகமாய் ஜெய் யக்கூடியவர்
ஆண்ெவர் . எதபசியர் 3:20
• யுே்ேே்கே உறுதி ஜெய் பவர்
ஆண்ெவர். 2 நாளாகமம் 20:12
• நாம் நம் பிக்ககயில்
மகிழ் ெசி
் யகெதவாம் .,
உபே்திரவே்தில்
ஜபாறுகமயாய் இருப் தபாம்
மற் றும் ஜெபே்தில் ஜோெர்ந்து
இருப் தபாம் . தராமர் 12:12
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