்ளைகளுக்கான ஜெப
ள
ி
ப
கை
ச ிறு
டன்படிக்
உ

கிருபை
அன்பு
மனதுருக்கம்
மனந்திரும்புதல்

அன்புள்ள பரம தகப்பனே, என்னை
நேசித்து, உம் பிள்ளையாக
மாற்றியதற்காக உமக்கு நன்றி.
உம்மை நேசித்து, உமக்குக் கீழ்ப்படிய
உதவி செய்யும்.
நீர் என்னை நேசிப்பது ப�ோல நானும்
மற்றவர்களை நேசிக்க உதவும்.
 ன் பாவங்களுக்காக வருந்துகிறேன்.
எ
என்னைச் சுத்திகரியும்.

ஆராதனை

 ன் முழு இருதயத்தோடும் உம்மைத்
எ
துதிப்பேன்!

அர்ப்பணிப்பு

 யேசுவே, உம்மை என் கர்த்தராகக்
இ
க�ொண்டு, பின்பற்ற விரும்புகிறேன்.
நீர் விரும்புகிறபடி என்னை மாற்றும்.

சார்ந்திருத்தல்

 ன்னை உம் பரிசுத்த ஆவியால்
எ
நிரப்பும். எனக்காக நீர் வைத்திருக்கும்
திட்டங்களை அறிய விரும்புகிறேன்.

தாக்கம்
சீஷராக்குதல்

 ன்னை உம்முடைய கிருபை,
எ
சத்தியம், மற்றும் நீதியின்
தூதுவனாக்கும்.
 ன்னை உம்முடைய மகிமைக்காகவும்,
எ
பிறர் உம்மைப் பின்பற்ற
அழைக்கும்படியும் பயன்படுத்தும்.

இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன்.
அதிகாரம்	
ஆமென்.

இணைந்து இயேசுவைப் ப ின்பற்றுதல்
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மனன வசனங்கள்
காணாமல் ப�ோன ஆடு உவமை லூக்கா 15:1-7 | நாம் தேவனுடைய
பிள்ளைகளென்று அழைக்கப்படுவதினாலே பிதாவானவர் நமக்குப்
பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள்; உலகம் அவரை
அறியாதபடியினாலே நம்மையும் அறியவில்லை —1 ய�ோவான் 3:1
ஆபிரகாமின் கதை ஆதியாகமம் 12:1-5| உன் தேவனாகிய
கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்துமாவ�ோடும்
உன் முழு மனத�ோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முதலாம் பிரதான
கற்பனை. —மத்தேயு 22:37, 38.
நல்ல சமாரியன் லூக்கா 10:25-37 | நான் உங்களில்
அன்பாயிருக்கிறதுப�ோல நீங்களும் ஒருவரில�ொருவர்
அன்பாயிருக்கவேண்டுமென்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது.
—ய�ோவான் 15:12
மன்னிக்காத வேலைக்காரன் உவமை மத்தேயு 18:21-35 | என்
அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி, என் பாவமற என்னைச்
சுத்திகரியும். —சங்கீதம் 51:2
கிறிஸ்து பிறப்பு கதை லூக்கா 2:1-20 | கர்த்தாவே, என்
முழு இருதயத்தோடும் உம்மைத் துதிப்பேன்; உம்முடைய
அதிசயங்களையெல்லாம் விவரிப்பேன். —சங்கீதம் 9:1
பேதுரு குறைவுள்ளவராக இருந்தார் லூக்கா 22:54-62 | ஒருவன்
என் பின்னே வர விரும்பினால், அவன் தன்னைத் தான் வெறுத்து,
தன் சிலுவையை அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு, என்னைப்
பின்பற்றக்கடவன். —லூக்கா 9:23

இயேசுவும், சிறுபிள்ளைகளும் மத்தேயு 18:1-6 | கிருபையினாலும்
சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்;
அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே
பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது.
—ய�ோவான் 1:14
தர்ஷீஸைச் சேர்ந்த சவுல் பவுல் ஆகிறார் அப்போஸ்தலர் 9:1-22 |
ஆகையால், நீங்கள் புறப்பட்டுப்போய் சகல ஜாதிகளையும்
சீஷராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு
ஞானஸ்நானங்கொடுத்து.. —மத்தேயு 28:19
பர்திமேயு குருடன் மாற்கு 10:46-52 | ஆதலால், தேவன்
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி, ... எல்லா நாமத்திற்கும்
மேலான நாமத்தை அவருக்குத் தந்தருளினார். —பிலிப்பியர் 2:9,11ஆ
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தேற்றரவாளன் ய�ோவான் 14:15-31 | ஆவியினால் நிறைந்து..
—எபேசியர் 5:18 ஆ

