வியாழக்கிழமை 30 மை, 2019

கிறிஸ்து பரத்துக்மகறின திருநாள்

முயற்சியய விடக்கூடாது
திருச்சயை
திருமண்டலம்
•
•
•

•

ஆர்ச்பிஷப் இங் மூன் ஹிங் ைற்றும் அவருமைய ைமனவி பிஸ்வி ைத்தின்
சியு லான் ைற்றும் குடும்பத்தினருக்காக ஜெபிப்மபாம்.
நைது துமை பிஷப் மரட் ஜரவ். சார்ல்ஸ் மசைியல் ைற்றும் மரட் ஜரவ்.
ைமறதிரு. ைாக்ைர் மெசன் ஜசல்வராஜ் அவர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்.
நைது ஆர்ச்டீக்கன்: ஜவன. ைாக்ைர் ஸ்டிபன் மசா, ஜவன. மொன் ஜகன்னடி,
ஜவன. எடி ஓங், ஜவன. ஸ்டிபன் சான், ஜவன். சார்ல்ஸ் பிமரசர்,
ஜவன. எட்வர்ட் M.மொன், ைமறதிரு. மகனன் மெக்கப் மொர்ஜ்
நைது மபாதகர், டீக்கன், டீக்கனஸ், மல பாஸ்ைர்
ஊழியர்கள் அமனவருக்காகவும் ஜெபம் ஜசய்மவாம் ;
•

ைற்றும்

சுவிமசஷ

பிதாமவ,
எல்லா மபாராட்ைங்கள் ைத்தியில் கைந்து ஜசல்லும் நைது
மபாதகர்களுக்காக
ஜெபிக்கிமறாம்.
அவர்களின்
ஜபலமன
புதுமைப்படுத்தும் உங்கள் மைல் சாய்ந்திருக்க அவர்கள் ைறந்திைக்கூைாது.
மசார்வாக
இருக்கும்மபாது
அல்லது
ஓய்வு
மதமவப்படும்
மபாது
அவர்களுக்கு
வல்லமையும்
தாழ்மைமயயும்
அவர்களுக்கு
அருள
மவண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மைலாக,
இந்மநரத்தில் உம்மைத்

மதடுவதற்கு

ஞானத்மத

அவர்களுக்கு

அருளுங்கள்.

நைது
தமலவர்களுக்கு ஒரு திைைான ஆதரவு அமைப்மப நீங்கள் எழுப்ப
மவண்டுஜைன
நாங்கள்
ஜெபிக்கிமறாம்.
இமயசுவின்
நாைத்தில்
தனிமையின் ஆவிக்கு எதிராக நாம் ஜெபிப்மபாம்.
நமது ததசம்
ஆட்சியாளர்கள்
• நைது யாங் டி ஜபர்த்துவான் அமகாங், சுல்தான், யாங் டி ஜபர்த்துவான்
ஜநகிரி, ைந்திரி ஜபசார் ைற்றும் ைற்ற ைாநில ைந்திரிகள் ஆகிமயாருக்காக
ஜெபிப்மபாம்.
•

கர்த்தர் அவர்களுக்கு நல்ல ஆமராக்கியத்மதயும், ஞானத்மதயும், தந்து
நீண்ை ஆயுசுைன் வாழ ஆசீ ர்வதிக்கும்படியும், நீதியுள்ள ஆட்சிமய
நைத்த ஜெபிப்மபாம்.

நமது அரசாங்கம்
• நைது பிரதைர் துன் ைாக்ைர் ைகாதீர் முகைது,, துமை பிரதைர் ைத்மதா ஶ்ரீ
ைாக்ைர்
வான்
அசிசா
வான்
இஸ்ைாயில்
ைற்றும்
அரசாங்கத்தில்
பைியாற்றும் அமனவருக்காகவும் ஜெபிப்மபாம்.
• அவர்களுமைய
ஆமராக்கியத்திற்காகவும்,
நீதி,
சைாதானம்,
மநர்மை
ஆகியவற்மறப் பின்பற்றுவமத விட்டுவிைாைல் இருக்க ஜெபிப்மபாம்.
• அவர்கள் எடுக்கும் எல்லா முயற்சியிலும் கர்த்தருமைய ஞானம் நிமறப்பை
ஜெபிப்மபாம்.

வவள்ளிக்கிழயம 31 தம, 2019

உைவாசமும் & வெைமும்

கர்த்தருயடய ஊழியர்கள்
வதன்கிழக்கு ஆசியாவின் மாகாணம்
• ைாகாைத்தில் அமனத்து திருைண்ைலங்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்.: கூச்சிங்
திருைண்ைலம், சபா திருைண்ைலம் ைற்றும் சிங்கப்பூர் திருைண்ைலம்
o கிறிஸ்துவுக்குள் ைக்கமள ஜகாண்டுவரவும் ைற்றும் சுவிமசஷத்மத அறிவிக்க
பாடுபடுகிற நைது மபாதகர்கள், டீக்கன், டீக்கனஸ், மல பாஸ்ைர் ைற்றும்
சுவிமசஷ ஊழியர்களுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்மதாத்திரம்
o அமனத்து சமபகளில் பரிசுத்த ஆவிமய நிமறப்பவும், மதசத்தில் எழுப்புதல்
காைவும் ஜெபிப்மபாம்
விசுவாசத்துைன் ஊழியம் ஜசய்துவருகிற அமனவருக்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றி
ஜசலுத்துகிமறாம். நைது சமபகளில் அமைதியாக பைிபுரிபவர்களுக்கு ைற்றும்
அமநக ைக்கமள ஆசீ ர்வதித்து வருகிறதற்காகவும் நன்றி ஜசலுத்துகிமறாம். உைது
இராஜ்யம் வரும்மபாது கர்த்தருமைய சக ஊழியர்களாக அவர்களுமைய
மசமவயும் ஊழியமும் நிமனவுக்ஜகாள்ளப்படும். ஆஜைன்.
ததசத்தின் அரசாங்கம்
•

அரசாங்கத்தில் முக்கியைான நபர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்: துன் ைாயிம்,
தான்ஶ்ரீ ைத்மதாஶ்ரீ ைாக்ைர் ஜசட்டி அக்தார், தான்ஶ்ரீ முகாைது ஹாசான்
ைரிக்கான், மபராசிரியர் ைாக்ைர் மொமைா குவாைி ைற்றும் மராபர்ட் குமவாக்

•

அட்ைர்னி ஜெனரல் ைற்றும் தமலமை நீதிபதிக்கு ஜெபிப்மபாம்: மதாைி
மதாைஸ் ைற்றும் தான்ஶ்ரீ ரிச்சட் ைலன்ெுன்

•

நிதி அமைச்சருக்காக ஜெபிப்மபாம்: லிம் குவான் இங் ைற்றும் துமை
ைந்திரி ைத்மதா அைிருடின் ஹம்சா

•

பல்மவறு ைந்திரிகள் ைற்றும் அமைச்சர்கள் அமனவருக்கும் ஜெபிப்மபாம்.

சமுதாயம்
•

ைக்களுக்கு மசமவ ஜசய்யும் துமறயில் உள்ளவர்களுக்கு ஜெபிப்மபாம் :
உங்கள் ைாக்சி ைற்றும் கிமரப் டிமரவர்கள், காசாளர், உங்கள் காபி
பாரிஸ்ைா, உங்கள் உள்ளூர் அங்காடி வியாபரிகள், உைவகங்கள்
ஆகிமவகளுக்கு ஜெபிப்மபாம்

•

அவர்களுக்கு சுவிமசஷத்மத அறிவிக்க வாய்ப்புகமள கர்த்தர் தருவார்
என்று ஜெபிப்மபாம்

சனிக்கிழயம, 1 ெூன் 2019

உைவாசமும் & வெைமும்

அறுவயட மிகுதி
திருச்சயை

ஓய்வு ஜபற்ற மபாதகர்கள்
•

தங்கமள வாழ் நாள் முழுவதும் ஒப்புக்ஜகாடுத்து விசுவாசைாய் ஊழியம்
ஜசய்து ஓய்வு ஜபற்றவர்களுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி ஜசால்கிமறாம்
அவர்களுமைய
கமைசி
வாழ்
நாட்களிலும்
ைற்றும்
ஊழியத்திலும்
அவர்களுமைய விசுவாசம் பலப்பை ஜெபிப்மபாம்.
புதிய ைற்றும் வரவிருக்கும் கர்த்தருமைய ஊழியகாரர்களுக்கு அவர்கள்
வழிகாட்டியாக
ஜசயல்பைவும்
ைற்றும்
புதிதாக
ஊழியத்தில்
ஈடுபடுபவர்களுக்கு
ஆசிரியர்களாகவும்
ைற்றும்
நல்ல
நம்பகைான
ஆமலாசகர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்று ஜெபிப்மபாம்.

•
•

வாலிைர்கள்
•

கிறிஸ்துவில் மவரூன்றி தங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நிமலத்து நிற்க
நம்முமைய வாலிபர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்

•

எவ்வித மசாதமனயில் விழாதபடி அவர்கமளச்
ஜெபிப்மபாம்; கர்த்தருமைய நண்பர்கள் ைற்றும்
சூழ்ந்திருக்க ஜெபிப்மபாம்.

•

மயாமவல் 2: 28 நைது பிள்மளகள் வாழ்க்மகயில் ஜவளிப்பைவும் அவர்கள்
ைீ து கர்த்தருமைய ஆவி ஊற்றப்பை ஜெபிப்மபாம்.

சுற்றி பாதுகாப்பிற்காக
ெனங்கள் அவர்கமள

நமது ததசம்
•

ைமலசியாவின் சைாதானத்திற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் ஜெபிப்மபாம்

•

மதசத்தில் எல்லா கட்டுகளும் உமைப்பைவும் ைற்றும் கிறிஸ்துவுக்குள்
கீ ழ்ப்படிய ஜெபிப்மபாம்

•

பாதிக்கப்பட்ைவர்கமள அசுத்த ஆவியிலிருந்து விடுபை ஜெபிப்மபாம்.

சமுதாயம்
•

•
•

இராணுவம், கைற்பமை ைற்றும் மபாலிஸ் பமையில் உள்ளவர்களுக்கு
ஜெபிப்மபாம்: பாதுகாவலாளர் அத்தமகய மசமவகமள வழங்கும்
நபர்களுக்காகவும் ஜெபிப்மபாம்.
கர்த்தர் ஒருவமர நம்மை பாதுகாக்கவும் ைற்றும் இரட்சிக்கவும் முடியும்
என்று அவர்கள் அறிய ஜெபிப்மபாம்.
தங்கள் கைமைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் அவர்கமள கர்த்தர் அவர்கள்
தனிப்பட்ை வாழ்க்மகயில் சந்திக்க ஜெபிப்மபாம்.

ஞாயிற்றுக்கிழயம 2 ெூன் 2019

உைவாசமும் வெைமும்

நீ தியாய் அறுவயட வசய்ய
திருமண்டலம்
திருைண்ைலத்திற்குள் பல்மவறு வாரியம் ைற்றும் திருைண்ைலத்தின்
ஜசயற்குழுவிற்காக ஜெபிப்மபாம்.
o திருைண்ைல சிறுவர் ஜசயற்குழு திருைண்ைல வாலிப ைன்றம்,
திருைண்ைல ஜபண்கள் ஜசயற்குழு, திருைண்ைல ஆண்கள் ஜசயற்குழு,
திருைண்ைல தங்க வட்ைம்
o

பல ைைங்கு ஊழியங்கள் விருத்தி அமைய ஜசய்யப்படும் முயற்சிகளுக்காக
ஜெபிப்மபாம்.

துன்புறுத்தப்ைட்ட திருச்சயைகள்
•

ைற்ற நாடுகளில் துன்புறுத்தப்படுகிறவர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்,
ஜபலத்திற்காகவும், தங்கள் விசுவாசத்தில் மதரியைாய் நிமலநிற்க
ஜெபிப்மபாம்.

•

அவர்கள் ைற்றவர்களுக்கு சுவிமசஷத்மத பகிர்ந்துக்ஜகாள்ள முயற்சிமய
மகவிைாைலிருக்க ஜெபிப்மபாம்.

ததசம்
• உண்மையுைனும் ைற்றும் மநர்மையுைன் மசமவ ஜசய்ய அதிகாரத்தில்
உள்ளவர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்.
•

மபராமச ைற்றும் சுயநலத்தின் ஆவிக்கு எதிராக ஜெபிப்மபாம்.
ைக்கள் வாழ்க்மகயில் மநர்மையுைன் ஜசயல்பை ைற்றும் மநர்மையற்ற
முமறயில் ஆஸ்திகமளச் சம்பாதிக்காைலிருக்க ஜெபிப்மபாம்.

•

மதசத்தில் ஊழலுக்கு எதிராகவும் ைற்றும் அமத நமைமுமறயில்
ஜசயல்ப்படுத்துபவர்கமள நீதியின் முன் ஜகாண்டுவர ஜெபிப்மபாம்.

சமுதாயம்
• அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கும் ைற்றும் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கும் ஜெபம்
ஜசய்யுங்கள்
•

கர்த்தருமைய வார்த்மத அவர்கமள மபாய் மசரவும், அவர்கள் உண்மை
ைற்றும் மநர்மையாக மசமவ ஜசய்ய ஜெபிப்மபாம்.

•

அரசாங்கத்தில் மவமல ஜசய்யும் கிறிஸ்தவர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம், கர்த்தர்
சுவிமசஷத்மத ைற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க அவர்கமள பயன்படுத்துவார்
என்று ஜெபிப்மபாம்.

திங்கள்கிழயம 3 ெூன் 2019
வவகுமானம்

உைவாசமும் வெைமும்

திருச்சயை
அருட்ைணி ஊழியர்கள்
• ஜவளிநாடுகளில் அருட்பைி ஊழியம் ஜசய்கிறவர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்
o
o
o
o

கர்த்தர் அவர்கமள பாதுகாக்க ஜெபிப்மபாம்
அசுத்த ஆவிகள் அவர்களின் பைிகமள தமை ஜசய்யாைல் பாதுகாக்க
ஜெபிப்மபாம்
அவர்கள் விட்டுச் ஜசன்ற குடும்பங்களுக்கு ஜெபிப்மபாம், கர்த்தர்
அவர்களுக்கு மகைகமும் வழங்குபவராக ஜெபிப்மபாம்
அமநக ைக்கள் சுவிமசஷம் அறிவிக்காத இைங்களுக்குச் ஜசன்று
சுவிமசஷத்மதப் பகிர்ந்துஜகாள்ள ஜெபிப்மபாம்

ததசம்

கல்வி அயமச்சகம்
• ைாக்ைர் ைஸ்லீ ைாலிக் ைற்றும் அவரது அமைச்சர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்.
• பாைத்திட்ைத்தில் ைற்றும் பள்ளி அமைப்பு ைாற்றங்கள் பற்றி விவாதிக்கும்
மபாது ஞானைான முடிவுகமள எடுக்க ஜெபிப்மபாம்
• நம் கல்வி முமறமய மைம்படுத்துவதற்கு முன்மனற்ற நைவடிக்மககமள
எடுக்க ஜெபிப்மபாம்
• நைது நாட்டில் ஆசிரியர்கள் ைற்றும் மபராசியாளர்களுக்காக ஜெபியுங்கள்
(பள்ளிக்கூைத்தில், கல்லூரி, பல்கமலகழகம்)
சமுதாயம்

•

•

கற்று ஜகாடுப்பவர்களுக்கு ஜெபிப்மபாம்: மபாதகர்கள், டீக்கனஸ், மவதாகை
வகுப்பு ஆசிரியர்கள், ஓய்வு நாள் பாைசாமல, ஆசிரியர்கள்
கர்த்தருமைய வார்த்மதமயயும் ஜதய்வக
ீ ைதிப்பீடுகமளயும் ைற்றும்
நியைங்கமளயும் அவர்கள் கற்றுஜகாடுக்கிறவர்களுக்கு பிரசங்கிக்க
மவண்டுஜைன்று ஜெபிப்மபாம்
அருட்பைி இயக்கத்தில் பைி ஜசய்யும் நைது கிறிஸ்தவ ஆசிரியர்களுக்காக
ஜெபிப்மபாம்
•

தங்கள் ஊழியத்மத பயன்படுத்தி இமளஞர்களின் வாழ்க்மகமய
வடிவமைப்பதற்காக ஜெபிப்மபாம்
• கிறிஸ்துவ ஆசிரியர்கள் தங்கமள சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு முன்
ைாதிரியாக ஜசயல்பை ஜெபிப்மபாம்
• இந்த ஆசிரியர்கள் கர்த்தருமைய ைகிமைக்காக தங்கள் மவமல
இைங்களில் தங்ள் கிறிஸ்தவ பண்மப நிமலநிறுத்துவார்கள் என்று
ஜெபிப்மபாம்.

வசவ்வாய் 4 ெூன், 2019
மிகுதியாக வகாடுப்ைது

உைவாசமும் வெைமும்

திருச்சயை
•

கர்த்தர் ைீ துள்ள விசுவாசத்மத இழந்து, திருச்சமபமய விட்டு
ஜவளிமயறியவர்களுக்கு ஜெபிப்மபாம்
அக்கட்ைான ைற்றும் அவநம்பிக்மகயான சூழ்நிமலகளில் உள்ளவர்களுக்கும்
ைற்றும் திருச்சமபயில் நம்பிக்மக இல்லாதவர்களுக்கும் ஜெபிப்மபாம்
கர்த்தருமைய நம்பிக்மகமய மதடும் ஆத்துைாக்களுக்கு திருச்சமப
கிருமபமய விரிவுபடுத்த முன் வர ஜெபிப்மபாம்

•
•

மதசம்
•

•
•

•
•
•

ைன நிமல ைற்றும் ஆவிக்குறிய ரீதியில் பாதிக்கப்பட்ை பிள்மளகமளயும்,
வாலிபர்கமளயும் முைக்கும் தவறான வார்த்மதகளுக்கு எதிராக
ஜெபிப்மபாம்
பிரிந்து ஜசன்ற குடும்ப உறுப்பினர் ைற்றும் இல்லங்கள் ைத்தியில் உதவி
ஜசய்யும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்
ஜவளிநாட்டிலிருந்து இங்கு குடி புகுந்தவர்களின் பிள்மளகள், அகதி ைற்றும்
அவலநிமல சூழ்நிமலயில் பாதிக்கப்பட்ைவர்கள் ைத்தியில் ஊழியம்
ஜசய்பவர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்
நைது நாட்டில், ஒடுக்கப்பட்ைவர்களுக்கும், துன்புறுத்தப்பட்ைவர்களுக்காக
ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்
கர்த்தமைய அன்பும் ஜதய்வ ஆறுதமலயும் அதிகைாக மதடுபவர்களுக்கு
ஜெபிப்மபாம்.
இமயசுவின் அன்பு அவர்களுக்கு சுகம் தரவும் ைற்றும் அவர்கள் இன்னும்
அவரிைம் ஜநருங்கி வர ஜெபிப்மபாம்.

சமுதாயம்
•
•
•

•

ைனம் உமைந்தவர்களுக்கும் இழப்புக்கு ஆளானவர்களுக்கும் ஜெபம்
ஜசய்யுங்கள்
ைனச்மசார்வு, நிராகரிப்பு ைற்றும் இழந்தவர்கள் ஆகிமயாருக்காக
ஜெபியுங்கள்
தற்ஜகாமல எண்ைங்கமள ஜகாண்டிருப்பவர்களுக்கு ஜெபியுங்கள்
கிறிஸ்தவர்கள் தங்கமள சுற்றியிருப்பவர்களுக்கு எச்சரிக்மகயுைன்
ஜசயல்பைவும் ைற்றும் ஜதளிந்த சிந்மத உள்ளவர்களாய் இருக்கவும்
ைற்றும், அமைதியாக துன்பப்படுபவர்கமள அமையாளம் கண்டு

அவர்களுக்காக ஜெபம் ஜசய்மவாம்.

புதன்கிழயம 5 ெூன், 2019
நற்கிரியயகள் வைறுதவாம்

உைவாசமும் வெைமும்

திருச்சமப
பூர்வக் குடியினர் ைத்தியில் ஊழியம்
•
•
•
•
•

ைமலசியாவில் உள்ள பூர்வக்குடி ைக்களுக்கு நற்ஜசய்திமயப்
பிரசிங்கிக்கவும், எடுத்து ஜசல்லும் ஊழியர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்.
கர்த்தருமைய வார்த்மத அவர்கமள ைாற்றவும் ைற்றும் அவர்களின்
வாழ்க்மக ைறுரூபைாக ைாற ஜெபம் ஜசய்மவாம்
கர்த்தர் எவ்வித பூர்வ கட்டுகளிலிருந்தும் அவர்கமள விடுபை ஜெபம்
ஜசய்மவாம்.
அதிகைான கிறிஸ்துவ ஊழியர்கள் அவர்களுக்கு சுவிமசஷத்மத அறிவிக்க
முன் வர ஜெபம் ஜசய்மவாம்.
பூர்வக் குடியினரின் வாழ்க்மகமய சிறப்பாக மைம்படுத்த சரியான நிதி
உதவிகள் அவர்கள் ஜபற ஜெபம் ஜசய்மவாம்.

ததசம்
• ஒவ்ஜவாரு ைாநிலத்திலும், அதிக திருச்சமபகள் உறுவாக்க மவண்டும்;
ெீவிய குழுக்கள், இல்ல ஜெப குழுக்கள் சமபயாக ைற்றுை திருச்சமபகளாக
வளர ஜெபிப்மபாம்.
• திருச்சமபக்கு ஆதரவாக ைாநில அரசாங்கம் கண்களில் தயவு கிமைக்க
• ஒவ்ஜவாரு ைாநிலத்திலும் கிறிஸ்தவ பைிகள் தமை ஜசய்யாதபடி
ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்
•

ஒவ்ஜவாரு ைாநிலத்திலும் சமூக பிரச்சமனகளுக்காக ஜெபம் ஜசய்மவாம்;
மபாமத ைருந்து இள ஜபண் பிள்மளகள் கர்ப்ப தரிப்பு, ைமறவியல்,
பள்ளிக்கூைத்திலிருந்து ஜவளியான சிறுவர்களுக்கு ஜெபிப்மபாம்.

•

•

ஒவ்ஜவாரு ைாநிலத்திலும் இமயசு கிறிஸ்துமவ கர்த்தர் என்று அறிக்மகயிை
ஜெபிப்மபாம்
சமுதாயம்
ஜவளிநாட்டினர் ைற்றும் குடும்பத்தினர் இங்கு வந்து மவமல ஜசய்யும்
ைத்தியில் கிறிஸ்தவ ஊழியம் ஜசய்பவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள்

•

தங்களுமைய குடும்பங்கள் இல்லாைல் தனியாக இங்மக மவமல ஜசய்யும்
அவர்களுக்கு கர்த்தர் ஆறுதலாக இருப்பார் என்று ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்

•

அவர்கள் இங்கு மவமல ஜசய்யும் மநரத்தில் அவர்களுக்கு திருச்சமப
ஆதரவாகவும் துமையாகவும் ஜசயல்பை ஜெபிப்மபாம்.

•

நம்முமைய சமுதாயத்தில் இந்த ஜவளிநாட்டினமர அமையாளம் கண்டு
அவர்களுக்கு சுவிமசஷத்மத அறிவிக்க அமநக மபர் முன் வர ஜெபம்
ஜசய்மவாம்.

•

அமநக மையங்களும் ஜவளிப்புற ஊழியங்களும் இந்தத் ஜதாழிலாளர்களுக்கு
உைவுகள் வழங்க ஜெபம் ஜசய்மவாம்.

வியாழக்கிழயம 6 ெூன், 2019
இருப்ையத யவத்து மனத்திருப்தி

உைவாசமும் வெைமும்

திருச்சயை
• திருச்சமப ைற்றும் அருட்பைி ஊழியத்திற்கு ைாதாந்திர காைிக்மகமயயும்
தசைபாகங்கமளயும் விசுவாசைாய் ஜகாண்டு வருபவர்களுக்காக கர்த்தருக்கு
நன்றி ஜசால்லுமவாம்..
• ஜபற்மறார்கள் தங்கள் பிள்மளகமள இளம் வயதிமலமய தசைபாகத்மத
வழங்க கற்றுக்ஜகாடுக்க ஜெபிப்மபாம்
• தசைபாகத்மதக் ஜகாடுக்க முடியாைல் இருப்பவர்களுக்காக ைற்றும்
ஜகாடுக்காைல் இருப்பவர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம்
•
•

•
•
•

அவர்கள் விசுவாசத்தில் ஒரு படி எடுக்கவும் கர்த்தர் ஜகாடுப்பார் என்ற
நம்பிக்மகயில் அவர்கள் முன் வர ஜெபிப்மபாம்
அவர்களுமைய வாழ்க்மகயில் ஒரு திருப்பம் ஜகாண்டுவர
ஜெபிப்மபாம்

கர்த்தர் ஜகாடுத்த காைிக்மககமள தவறாக பயன்படுத்தியதற்காக நம்மை
அவர் ைன்னிக்க மவண்டும்
நைக்கு மபாதுைானதாக இருந்தாலும் இன்னும் ைனத்திருப்தி இல்லாைல்
இருந்ததற்காக நம்மை அவர் ைன்னிக்க மவண்டுமவாம்
மவமல இல்லாதவர்களுக்காகவும் ைற்றும் ஜபாருளாதார ரீதியில்
மபாராடுபவர்களுக்காகவும் ஜெபிப்மபாம்

ததசம்
• விைாமுயற்சியுைன் ஊழலுக்கு எதிராக ஜெபிப்மபாம்.
•

மதசிய வளங்களில் முதலீடு ஜசய்வதிலும் கவனைாக ஜசலவு
ஜசய்வதற்காக ஜெபிப்மபாம்

•

மதசிய கைன் குமறக்க வழிகமள கண்டுபிடிக்க நிதி அமைச்சகத்திற்காக
ஜெபியுங்கள்

•

நைது நாட்டின் ஏமழகமள ஒடுக்காைல் ஜசல்வம் அமனவருக்கும் சைைாகப்
பகிர்ந்தளிக்கப்பை ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்,

சமுதாயம்
•

வியாபாரிகள்,
நிர்வாகிகள்,
தமலமை
நிர்வாக
அதிகாரிகள்,
குழு
உறுப்பினர்கள் ஆகிமயாருக்காக ஜெபம் ஜசய்மவாம்.
அவர்கள் தங்கள்
வியாபாரத்மத உத்தைத்மதாடு வியாபாரம் ஜசய்து. அதிக லாபத்மத மவத்து
பைத்மத சம்பாதிக்காைலிருக்க ஜெபிப்மபாம்.

•

கிறிஸ்தவ வைிகர்களுக்காக ஜெபிப்மபாம், அவர்கள் தங்கள் வியாபாரத்தில்
நியாயைாக ஜசயல்பை ஜெபிப்மபாம்

•

மதவனுக்கு கீ ழ்ப்படியும் இவர்கள் இமத ஜதாழிலில் ைற்றவர்களுக்கு முன்
ைாதிரியாகவும், அவர்களுமைய வாழ்க்மக சாட்சியாக விளங்க ஜெபிப்மபாம்

வவள்ளிக்கிழயம 7 ெூன் 2019
கவனமாக வியதக்க தவண்டும்

உைவாசமும் வெைமும்

துயரப்ைடுகிற குடும்ைத்திற்காக
•

•

கஷ்ைைான சூழ்நிமலயில் கைந்துப்மபாகிற குடும்பத்திற்காக ஜெபிப்மபாம்
o

ைைவிலக்கு அல்லது விவாகரத்து எதிர்மநாக்கும் தம்பதியினருக்காக

o

பிரிக்கப்பட்ை அல்லது விவாகரத்து ஜபற்ற ஜபற்மறார்களின்
குழந்மதகள்

o

கிறிஸ்தவ தம்பதிகள் தங்களுமைய பரிசுத்த வாக்குகமள
உறுதியாய் மகப்பற்ற ஜெபிப்மபாம்

மநாய்வாய்ப்பட்ை மநாயாளிகளுக்கும் ைற்றும் மநாயாளிகமள
கவனித்துக்ஜகாள்ளும் ைன அழுத்தத்திற்காக ஜெபிப்மபாம்
கவனிப்பவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள்
தங்கள் அன்பானவர்கமள கவனித்துக்ஜகாள்ள ைன வலிமை,
கரிசனம் ைற்றும் இரக்கம் ஆகியவற்றிற்காக ஜெபிப்மபாம்

o
o

•

ைன அழுத்தம் கைந்து ஜசல்லும் பிள்மளகளுக்காகவும், பரீட்மச அழுத்தம்
ைற்றும் சமுதாய அழுத்தங்களுக்கு ஜெபிப்மபாம்
o

சரியான வழியில் வழிநைத்தக்கூடிய ஜதய்வ ைனிதர்கள் அவர்கமளச்
சூழ ஜெபிப்மபாம்

o

கீ ழ்ப்படியாத பிள்மளகமள வளர்க்க பாடுபடும் ஜபற்மறாருக்காக
ஜெபிப்மபாம். தங்கள் பிள்மளகமள கர்த்தருக்குள் ஜகாண்டு
வருவதற்கு சரியான வழிமய அவர்களுக்குக் காண்பிக்க ஜெபிப்மபாம்

ததசம்
சமுதாயம்
•

ஆபாசம் ைற்றும் காைத்தின் அடிமைத்தனத்திற்கு ஆளாகும் (திருைைத்திற்கு
முன்பு ைற்றும் திருைைைாகி ைற்ற உறவு விவகாரங்களில் ஈடுபடுபவர்கள்)
ஜெபிப்மபாம்

•

உலக ஆமசகளுக்கு அடிமையாக வாழும் ைக்களுக்காகவும், ஜசல்வத்மத
சம்பாதிக்க தங்கள் குடும்பங்கமள அலட்சியம் ஜசய்தவர்களுக்கு
ஜெபிப்மபாம்

சனிக்கிழயம 8 ெூன், 2019
வியதகள் நல்ல நிலம்
திருச்சயை

உைவாசமும் வெைமும்

மபாதகர்
•

சமப ைத்தியில் கர்த்தருமைய வார்த்மதமய பிரசங்கம் ைற்றும் ஆயத்தம்
ஜசய்யும் ஆண்களுக்கும் ஜபண்களுக்கும் ஜெபம் ஜசய்மவாம்

•

வார்த்மதமய புரிந்துக்ஜகாள்ள ஞானத்தின் ஆவிக்காக ஜெபம் ஜசய்மவாம்

•

அவர்கள் ஜசாந்த புரிந்துைர்வில் மபசாைல் பரிசுத்த ஆவியின் வழி
நைத்துதலினால் மபச ஜெபிப்மபாம்

சயை மக்கள்
•

திருச்சமபக்கு வருகிற ஜதய்வ ெனங்களுக்கும் அல்லது (திருச்சமபக்கு
வராதவர்களுக்காக) ஜெபிப்மபாம்

•

கர்த்தருமைய வார்த்மத அவர்கமளத் ஜதாைவும் அவர்கள் வாழ்க்மகமய
ைாற்றவும் ஜெபிப்மபாம்

•

எல்லா தமைகளிலிருந்து விடுப்பட்டு கர்த்தருமைய ஜசய்திமய அவர்கள்
மகட்டு இரட்சிப்பமைய ஜெபிப்மபாம்

•

கர்த்தருமைய வார்த்மதக்காக தாகத்துைனும் பசியுைனும் காத்திருக்கும்
ெனங்களின் இருதயத்தில் பதிய ஜெபிப்மபாம்

ததசம்
•

கர்த்தருமைய வார்த்மதமய இன்னும் மகட்காதவர்களுக்காக பாரத்மதாடு
ஜெபிப்மபாம்

•

கிறிஸ்தவர்களின் கண்கமள கர்த்தர் திறக்க ஜெபிப்மபாம்: ைற்றும்
மதமவயுள்ளவர்களுக்கு கர்த்தருமைய ஜசய்திமய பகிர்ந்துக்ஜகாள்ள
ஜெபிப்மபாம்.

சமுதாயம்
•
•
•

அசுத்த ஆவி கட்டுகளிலும் ைந்திரத்தாலும் பாதிப்புட்ை ெனங்களுக்கு
ஜெபிப்மபாம்
மபாமதக்கு அடிமையாக இருப்பவர்களுக்கு ஜெபிப்மபாம் (மபாமத பித்தர்கள்)
ைதுபானத்திற்கு அடிமையானவர்களுக்கு ஜெபிப்மபாம் (குடிக்காரன்)

