Á§Äº¢Â ¸¢È¢ŠÐÅ Üð¼¨ÁôÒ

¦À÷¦ºì¦¸òÐÅ¡ý ¸¢È¢ŠÊÂý Á§Äº¢Â¡
The Christian Federation of Malaysia
(PPM-003-10-14011986)
Ó¸ÅÃ¢: 26 ƒÄ¡ý ÔÉ¢Å÷º¢ðÊ, 46200-¦Àð¼¡Ä¢í ¦ƒÂ¡, º¢Ä¡íÜ÷, ¼¡Õø ±º¡ý, Á§Äº¢Â¡
¦¾¡¨Ä§Àº¢: /¦¾¡¨Ä ¿¸ø: + 603 7957 1457
Á¢ýÉïºø: inquiry@cfmsia.org / cfmes@cfmsia.org
30 ஆகஸ்ட் 2021

.எஃப் .எம் . ெமர்ேடக்கா னம் மற் ம் மேல ய ன அ க்ை க 2021
த்
ந்
ட் ெப ம் ஒன் பட்ட மேல யா
இன் ெனா
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தங் கள
அன் )க்,ரியவர்கைள ம் ,5ப் பாகச் ச! &ல் தங் கள் ெபற் ேறார்
இ வைர ம் இழந்
த*க்,ம் அேநக -ள் ைளகைள ம் இந்த ேவைள&ல் நாங் கள்
நிைன*ல் ெகாள் 3.ேறாம் .
நம் ைமச்0ற் 5 ள் ளவர்கள் ப!ம் ேவதைனகைள ம்
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ம் ப ம் , நம
தனிப்ப ட்ட ெஜபத் 'ம்
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ெஜபத் 'ம் மகத் வமான ரித் வ ேதவ$ைடய இைடப!த'க்,ம் இரக்கத் ற் ,ம்
ெஜ-ப் ேபாமாக.
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ேத யத்தைலவர்கள் , அைனத்
0காதார அ காரிகள் ,
அர0 சார்ந்த அைமப் )கள் , இவர்கள்
யாவ ம்
ேதவனால்
வ8நடத்தப்பட்!
பா காக்கப் பட ெஜ-ப் ேபாம் . அைனத்
மேல யர்களின் ெபா வான நன்ைமக்காக
ஒன்றாய் இைணந் ெசயல் ப!ேவாம் .
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