மலேசியா நாள் ஜெபப் லபரணி நிகழ் வு
திகதி: 16th September 2017
லநரம் : 9.30 காலே to 12.30 மதியம்
இடம் : ஜமட்லரா டஜபர்ஜநக்கே்
பரிந் துரரக்கப் பட்ட திட்டம்
1. வரலவற் பு
2. லேசியப் பாடே்
3. துதி & ஆராேலை
4. ஜோடக்க ஜெபம் – லேவை் லமே் நம் பிக்லக
தேவனுரடய மகே்துவே்ரே உயர்ே்துேல் மற் றும் தேவனில் நம் நம் பிக் ரகரய
உறுதிப் படுே்துேல்
•
•
•

சங் கீேம் 42:11 Njtid Nehf;fpf; fhj;jpU vd; Kfj;jpw;F ,ul;rpg;Gk; vd;
NjtDkhapUf;fpwtiu ehd; ,d;Dk; Jjpg;Ngd;.
சங் கீேம் 33:18 jkf;Fg; gae;J> jkJ fpUigf;Ff; fhj;jpUf;fpwth;fspd; Mj;Jkhf;fis
kuzj;jpw;F tpyf;fp tpLtpf;fTk
ஏசாயா 49:23 ehd; fh;j;jh; vdf;Ff; fhj;jpUf;fpwth;fs; ntl;fg;gLtjpy;iy

5. மதலசியா, நம் தேசே்திற் காய் ஜெபிே்ேல்
ஒவ் ஜவாரு லபாேகர்கள் / ேலேவர்கள் / அங் கே்திைர்/ இரண்டு காரியே்திற் கு
ஜெபிே்ேே் .
5.1 தபாேகர்/ ேரலவர் ஜெபம்


ேரலரமே்துவம் , வளர்சசி
் , சரபகளின் ஒற் றுரம

எலபசியர் 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 ePq;fs; xNu ek;gpf;iff;F
miof;fg;gl;lJNghy...”


கிருஸ்ேவர்கள் – வலுவாை சீஷர்கள் , ெைங் களுக்குக் காவற் காரர்,
அறுவலடக்கு அதிகமாை லவலேயாட்கள் , ஜெபே்திற் காை இேயம் ,
சுவிலசஷம் , மிஜஷை் ஸ் பணி மற் றும் சமுோய லவலேகள் . ஆை் மீக
விழிப் புணர்வு மற் றும் எழுப் புேே்

5.2 துதிப் பாடே் – மகிலம மாட்சிலம நிலறந்ேவலர
5.3 அங் கே்தினரின் ஜெபம்


ஆே்துமாக்களின் இரட்சிப் பு
(வசனம்)



பலவான்களின் வல் லரமரய உரடே்ேல் – (வசைம் )
மாந்ேரீகம் ,விக்கிரகாராேலை, அடிலமே்ேைம் , உணர்ச்சிகள் , லநாய் கள்
லபாை் றலவ

5.4 ேரலவரின் ஜெபம்
தேவ சங் க திருச்சரப நிர்வாகக் குழு, ஊழிய ேரலவர்கள் மற் றும் குழு மற் றும்
எல் லா இயக்கே் ேரலவர்கள் ேரிசைம் ேலேலமே்துவம் , ஜேய் வீக பாதுகாப் பு, ஞாைம் , இயக்கே்திை் மீதும்
ஐக்கியே்திை் மீதும் லேவைிை் பிரியம் . பரிசுே்ே ஆவியாைவரிை் மிகுதியாை
ஊற் றுேே் . ராெ் ய மைம் .


எல் லா தபாேகர்கள் & ேரலவர்கள் – அபிலஷகம் ,ஜபேை் ,சுகம் ,ேைிப் பட்ட
,குடும் ப லேலவகள் சந் திக்கப் பட ஜேய் வீக ேலேலமே்துவம் ,
வே் ேலமலயாடும் அதிகாரே்லோடும் லபாேலை பிரசங் கம்

5.5. துதிப் பாடே் – ஒருவரும் லசரா ஒளியிைிே்
5.6 மூன்று பேராக பசர்ந்த குழுவில், ஒவ்வவாருத்தரும் ஒரு காாியத்திற்கு வெேித்தல்.
 அரசு - அலைே்து அலமச்சகம் மற் றும் துலறகள் நை் றாகவும் நீ தியாகவும்
நிர்வாகம் ஜசய் ய, மே்திய அரசியேலமப் பு மற் றும் சகே குடிமக்களிை் சம
உரிலமலயயும் நிறுவுேே்
 ஜபாதுே் தேர்ேல் 14, லேசிய மற் றும் மாநிேே் லேர்ேே் கள் , அலமச்சரலவ
மந்திரிகள் மற் றும் பாராளுமை் ற உறுப் பிைர்கள் – லநர்லம, மற் றும்
மக்களுக்கு லசலவ ஜசய் வேற் காை ஆலச ஆகியவற் லறே் ேக்கலவே்துக்
ஜகாள் ளும் ஜேய் வீக அரசியே் வாதிகலளே் லேர்ந்ஜேடுப் பது. அலமதியாை,
நியாயமாை மற் றும் சுே்ேமாை லேர்ேே் .
 ஜபாருளாோரம் - ஜபாருளாோரம் மற் றும் வலளயே்திை் வலிலம, திறந்ே
புதிய வர்ே்ேக வாய் ப் புகள் மற் றும் முேலீடுகலள அதிகரிே்ேே் . ேற் லபாலேய
லவலேயிை் லம சூழ் நிலேயிே் வழிகாட்டே் ேக்க ேலேவர்களுக்கு விலவகம் ,
ஒவ் ஜவாரு வீட்டிலும் ஆசீர்வாேம் ஏலழகளுக்கு உேவி மற் றும் அவர்களிை்
லேலவகலள பூர்ே்தி ஜசய் யப் பட.

5.7 துதிப் பாடே் – நிலறவாை ஆவியாைவலர
5.8 தபாேகர்/ேரலவர்/அங் கே்தினர் ஜெபம்
o

கல் வி - நே் ே கடலமப் பட்ட கே் வியாளர் மற் றும் ஆசிரியர்கள் , கே் வி முலற.
பூலகாளமயமாக்கே் மற் றும் முற் லபாக்காை லேசே்திற் கு ேகுதிப் படுேப் பட
ஜமாழிகளிே் வலுவாக்குேே்

o

குற் றங் கள் , பயங் கரவாேம் , தீவிரவாேம் , மனிே கடே்ேல் , ஜபாருள்
துஷ்பிரதயாகம் . சம் பந்ேப் பட்ட அதிகாரிகள் திறலமயாகவும் தீவிரமாகவும்
ஜசயே் பட.

5.9 ேரலரமப் தபாேகரின் ஜெபம்
5.10 காணிக்ரக எடுே்ேல் – நீ திஜமாழிகள் 11:25 cjhuFzKs;s

Mj;Jkh
nropf;Fk;@ vtd; jz;zPh; gha;r;RfpwhNdh mtDf;Fj; jz;zPh; gha;r;rg;gLk;.

6. J316 - நாேன் தமாரிஸ் மறுமலர்சசி
் மற் றும் சுகமளிக் கும் கூட்டங் கள் 29
ஜசப் டம் பர் - 1 அக் ஸ்லடடியம் மோவதி, ஷா ஆேம் . ஜரவ் நாேை் லமாரிஸ் மீது
அபிலஷகம் , பே இரட்சிப் பு, சசுகமளிப் பு மற் றும் அற் புேங் கள் , குழு மற் றும்
அலைே்து ஜோண்டர்கள் , நே் ே வாைிலே மற் றும் ஜபரிய கூட்டம் .
சந்ததிக்காய் வெேித்தல்







கட்டுகிறவர்கள் (பிறப் பு 1925-1946)
பூமர்ஸ் (1946-1965 இே் பிறந்ேவர்)
பஸ்டர் / ஜெைலரஷை் எக்ஸ் (1966-1976 இே் பிறந்ேவர்)
ேலேமுலற Y (பிறப் பு 1977-1994)
ஜெைலரஷை் Z (1995 -2012 இே் பிறந் ேவர்)
பிள் லளகள் (2012 - ேற் லபாது வலர)

6.1 துதிப் பாடே் – நை் றி பலி பீடம்
6.2 ேலேவரிை் முடிவு ஜெபம்
விசுவாச அறிக் ரககள்
• நாம் நிலைப் பேற் கும் லவண்டிக்ஜகாள் வேற் கும் அதிகமாய் ஜசய் யக்கூடியவர்
ஆண்டவர் . எலபசியர் 3:20
• யுே்ேே்லே உறுதி ஜசய் பவர் ஆண்டவர். 2 நாளாகமம் 20:12
• நாம் நம் பிக்லகயிே் மகிழ் சசி
் யலடலவாம் ., உபே்திரவே்திே் ஜபாறுலமயாய்
இருப் லபாம் மற் றும் ஜெபே்திே் ஜோடர்ந்து இருப் லபாம் . லராமர் 12:12
6.3 முடிவுப் பாடே் – வே் ேவலர எை் மீட்பர் நீ லர

