Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee. Psalms 122:6

HEBRON FELLOWSHIP
ABUDHABI

Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving.
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CHURCH PROMISE: 2017
And it shall come to pass, that every thing that liveth, which
moveth, whithersoever the rivers shall come, shall live: and
there shall be a very great multitude of fish, because these
waters shall come thither: for they shall be healed; and
every thing shall live whither the river cometh.
Ezekiel 47:9
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HEBRON Church Needs:
1. Philippians: 1: 9-11.
Every believer may grow in love, greater knowledge of Christ, Sincere and without offence till the day of Christ being
filled with fruit of Righteousness.
2. Colossians: 1: 9 – 12.
Every Believer should learn to walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and filled with
knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding.
3. Psalm: 5:1
The Holy Spirit may pour on every believer so they can repent for their failure and set right things with God and men.
4. John: 2:17
The Lord may give every believer the thirst and hunger for holiness and fellowship.
5. Colossians: 1: 18
The Church may grow that in all things he might have the preeminence.
6. Acts: 2: 42:
The Church may be protected by the word of God according to the apostle’s doctrine and be deviated by wrong
doctrines.
7. John 17th Chapter
All believers may grow spiritually in unity, peace and understanding.
8. Peter 5:6 and John 4: 24
Every believer may humble themselves therefore under the mighty hand of God, to become prayer warriors, having
burden for / gospel and to worship God in truth and spirit and to obey the Lord in all things.
9. Jeremiah: 10:2
The Lord may fulfil his promise for the believers learnt not the way of heathen and to not to dismay.
10. Acts 2:45
Every believer may learn to give and increase in generosity and part take in sufferings and needs of co believers, poor
widows, orphans.
11. Acts: 2:37
Every day souls may be added to the Church.
12. Rom 12:12 Psalm 40:17
Believers may be faithful and show patience in sufferings and they may become strong, humble in trails.
13. II Thess 3: 3 and Rom: 15: 30-32
Every believer may be delivered from evil one & evil plans & subtle attacks of the enemy & they also may be delivered
from disobedient people.
14. Joel 2:29
Great revival may break out
15. Rev 22:17, 19:27
Every believer may be prepared as bride and say "LORD JESUS, COME"
16. Mark 11: 22:24
Every believer may have living faith and pray in Holy Spirit so that great things may happen.
17. Psalms 118:8
Believers may depend on Lord for everything.
18. 1 Peter 1:14-16
Believers may live Holy lives.
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హెబ్ోర ను సంఘ అవసరత:
1. ఫిలిప్పీ 1: 9-11

విశ్వాసులు శ్రేష్టమన
ై కవర్యములను వివేచింప గలవవర్గుటకు, ప్రేమ, తెలివితోనూ, సకల విధముల ైన

అనుభవజ్ఞానముతో నుకూడినదె,ై యేసు కరేసు ు వలనన
ై నీతి ఫలములతోను నిండికొననవవరై కరేసు ు దినమునకు నష్కపటులును
నరదోష్ులును కవవల ను.
2. కొలస్ిి 1: 9-12

పేతి విశ్వాస్ి ఆయనకు తగినటుటగవ నడచుకొన, ఆయన చతు మును సింపూర్ణ ముగవ గేహించనవవర,ై పేతి

సతకర్యములో సఫలులగుచు, దేవున విష్యమన
ై జ్ఞానమునిందు అభివృదిిన ిందుచు, అని విష్యములలో పేభువును
సింతోష్ప్ెటట ునటు
ు .
3. కరర్ున 5:1

పేతివిశ్వాస్ిప్ెై పరిశుదదోతమకుమమరిించబడుటదదారవ తమ తప్ిీదములు దేవున ఎదుట మనుష్ుల ఎదు

టఒపుీకొన సరిచస
ే ుకోనునటు
ు .
4. యోహాను 2:17

పేభువు పేతి విశ్వాస్ికి పరిశుదో తనమితు ము మరియు సహవవసమునమితు ము ఆకలి దపుీలు ఇచుునటు
ు .

5. కొలస్ిి 1: కొలస్ిి 1: 18 సింఘము అనిటిలో పేభువుకు ప్వేముఖ్యత ఇచుుచు ఎదుగునటు
ు .
6. ఆ.కవ. 2:42

సింఘము అప్ో సు లుల బో ధదదారవ దేవున వవకయముతో భదేపర్చబడి, తపుీడు బో ధలనుిండి

తప్ిీింపబడునటు
ు .
7. యోహాను17వఅధ్దయయిం: విశ్వాసులిందర్ు ఏకతాము, శ్వింతి మరియు దేవున గేహింపు కలిగి అతిమయముగవ ఎదుగునటు
ు .
8. 1 ప్రతుర్ు 5:6 యోహాను 4:24 పేతి విశ్వాస్ి పేభువుయొకక బలిష్ట మైన హసు ములకిేింద తగిగించుకొన యుిండునటు
ు , సువవర్ు
విష్యములోను దేవున ఆతమతో సతయముతో అరవదిించుటలో భార్ముకలిగి, అనివిష్యములలో పేభువుకు లోబడియుిండునటు
ు .
9. యరిమయా 10:2

అనయజ్నుల ఆచదర్ములను అబయస్ిించ విసమయము న ిందకుిండునటు
ు , విశ్వహాసుల పటు పేహువు తన

వవగవోనము నర్వేర్బడునటు
ు .
10. ఆ.కవ. 2:45

పేతి విశ్వాస్ి ఔదదర్యము నేర్ుుకొన దదతృతామునిందు ఎదుగుచు సహావిశ్వాసులు, బీదవిధవరవిండుే,

అనదధలుయొకక కష్ట ములలో అవసర్తలలోప్వలుప్ ిందుటకు.
11.ఆ.కవ. 2:37

పేతి దినము సింఘమునకు ఆతమలుచేర్ుబడునటు
ు .

12. రదమా 12:12 కరర్ున 40:17 విశ్వాసులు తమ కష్ట సమయములో నమమకతాము కలిగి, సహనము చుప్ిించుచు, పరిక్షలలో
దీనతాము కలిగి, బలవింతులగునటు
ు .
13. II థెస3: 3 రదమా15: 30-32 పేతి విశ్వాస్ి దుష్ు
ట న నుిండి మరియు వవన యోచనలనుిండి యుకిు నుిండి తప్ిీింపబడునటు
ు ,
మరియు అవిదేయుల న
ై వవరినుిండి విడిప్ిింపబడునటు
ు .
14. యోవేలు 2:29

దేవున ఉజ్జి వము కొర్కు

15. పేకటన22:17, 19:27 పేతి విశ్వాస్ి వధువు వల స్ిదోపర్చబడునటు
ు , మరియు “పేభువైన యేసు ర్ముమ” అన చెపుీనటు
ు .
16. మార్ుక11: 22:24

పేతి విశ్వాస్ి గొపీకవర్యములు జ్ర్ుగునటు
ు సజీవమన
ై విశ్వాసము కలిగి, ఆతమలోప్వేర్థన చేయుచు

జీవిించునటు
ు ,
17. కరర్ున 118:8

విశ్వాసులు పేతి అవసర్తలకొర్కు దేవునప్ెై ఆధ్దర్పడునటు
ు .

18. 1 ప్రతుర్ు 1:14-16.

విశ్వాసులు పరిశుదో జీవితిం కలిగి యుిండునటు
ు .మనస్వథనక సింఘ వవగవోనము ( రదమా 8:37) పేతి

సమయ మిందు నర్వేర్ునటు
ు కోర్ుకొనుచు.
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Pray that we may claim Ezekiel 47:9 local church promise to be fulfilled.
 Brothers and Sisters- spiritual growth and have discernment spirit to know the situation
and understand properly and act accordingly or take decision based on God’s spirit
leading in their daily life.
 On Fridays God, may help us to worship in spirit and in truth and take part in the Lords
table worthily.
 Desire to know God more and more by reading and meditating the Word of God daily.
 Encouraging one another with Godly love (Fellowship).
 Maintaining the purity (Holiness) (personal, Family and church life).
 Regular to attend the church meetings and participate in the church requirement such
as earnest in prayer at the time of prayer and also in follow up (encourage brothers
and sisters those who are not attending the church meetings regularly.)
 No fleshly thoughts and worldly wisdom or own thought to be implemented in the
church
 In every matter, God’s will to be sought so that all things will be as per God’s leading,
which will glorify God in and through; this should be a motto in every believer’s life.
 In the church that new Souls to be added daily as per the word of God and therefore
new camps to be visited and frequency of the camp visit to be increased to guide
others to the Lord by spreading the Gospel whether the opportunity is there or not. So
somehow the gospel must be preached and souls to be brought to his kingdom.
 Fasting & Prayer Hall in ECC church center
 Bible study hall in ECC Church center
 A place to gather (Room) and pray for all the camps so God may provide without any
problem and such type of gatherings may bring many souls to God’s kingdom and it
may also help our believers to grow in spiritually.
 Pray for those who can’t attend Tuesday prayer may have chance to pray for the
church.
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మనస్థానిక సంఘవథగ్థానము (యెహేజ్కేలు 47:9) ప్ోతి సమయమందు నెరవేరునట్ల
ు కోరుకొనుచు
 సహో దర్ులు మరియు సహో దరిలయొకక ఆత్మమయఎదుగుదల కొర్కు, దేవున వివేచనకలుగునటు
ు , ఉని
పరిస్తిన
ిు
అర్ి ించేసుకొన పేతిదినము దేవున ఆతమనడిప్ిింపులొ పేతినర్ణ యము త్మసుకోనునటు
ు ను.
 పేతి శుకేవవర్ము ఆయనను ఆతమతో సతయముతో ఆరవధ్ిించునటు
ు మరియు యోగయముగవ బలు లో
ప్వలుప్ ిందునటు
ు ను ప్వేరిిించిండి.
 పేతి దినము దేవునవవకయము చదివి ధ్దయనించుటదదారవ దేవున గురిించ ఎకుకవగవ తెలుసుకోవవలిఅనే
ఆశకలిగి యుిండుటకును
 ఒకరి న కర్ు దేవున ప్రేమలో ప్ో ే తిహ పర్చుకోనుటకు (సహవవసములోను)
 పరిశుదో త (పవితేత) కవప్వడుకోనునటు
ు (వయకిుగతముగవ, కుటుింబముగవ మరియు సింఘముగవ)
 కేమముతపీకుిండ సింఘకూడికలకు వచుునటు
ు మరియు సింఘఅవసర్తలకొలది భార్ము,
నశుయమైన ప్వేర్థనతో పలుప్ ిందుట మరియు సహవసమునకు వచుుట మానవేస్ిన
సహో దర్ులు/సహో దరీలును దరిశించ వవరిన ప్ో ే తదిహపర్చునటు
ు .
 శరీర్ సింబిందమైన తలింపులు మరియు లోకసింబిందమైన జ్ఞానములేక సాింతజ్ఞానమును సింఘములో
ఉపయోగిించకుిండునటు
ు .
 పేతిదదనలోను పేతిదదనదదారవ దేవున నదమము మహమ పర్చుబడునటు
ు గవ పేతివిష్యమిందు దేవున
చతు మును కనుగదనునటు
ు
 దేవున వవకయపేకవర్ిం పేతిదినమునూ తన ఆతమలుచేర్ుబడునటు
ు కొేతు కవయింపులు దరిశించ సువవర్ు
పేకటిించుచు వవరిన దేవున వదో కు నడిప్ిించునటు
ు
 ఉపవవస ప్వేర్ినద, బైబిల్ సట డీ కొర్కు ECC చరిులొ ఒక హాలు దొ ర్ుకునటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 ఎవరైతే మింగళవవర్ిం ప్వేర్ో న సహవవసిం ర్ల నీవవర్ు, వవర్ు వుిండు సథ లములో ప్వేర్ిన చేయుటకు
సమయము దో ర్ుకునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 ఆరవధన కొర్కు NPCC లొ ఒక ర్ ిం దొ ర్కునటు
ు , ఇలాింటి సహవసము వలన అనకఅతమలు దెవునలొనకి
నదిప్ిించబడునటు
ు , సథ లముక్షమము కొర్కు మరియు అసహవసమువలన అనకఅతమలు దెవునలొనకి
నదిప్ిించబడునటు
ు ఇతర్ులు ఏలాింటి అటింకము కలిగిించకుిండునటు
ు .
 సలాింస్ిటిలొవిశ్వాసులుకుడుకొవడనకిఅనుగేహింపబడినర్ ింకొర్కుదెవునకివిందనదలు, అసథ లముక్షమము
కొర్కు మరియు అసహవసము వలన అనేకఅతమలు దెవునలొనకి నదిప్ిించబడునటు
ు ఇతర్ులు ఏలాింటి
అటింకము కలిగిించకుిండునటు
ు .
 రవనైయునిదినదలలో పేతెయక కూడికలు మరియు పరిశుదో సమాజ్కూడికలు కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
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Sick & Suffering:












Pray for Sis. Jyothi and for her mother’s health.
Bro. Srinivas Pala suffering from knee pain.
Sis. Sridevi – Suffering from health problems.
Sis. Mercy John’s mother for good health.
Bro. Yeshwanth Raju recovering from heart problem (F/O Bro. Silas)
Bro. Srinivas (NPCC) suffering from back pain
Bro. Akhil (China Camp) – my father suffering from diabetes
Bro. Manikyal rao – Suffering from backpain.
Bro. K. Prasad (raha village) – My Mother suffering with less blood count. Please pray
Pray for Sis. Jyothi franklin suffering with frequent Stomach pain.
Pray for Sis. Bhulaxmi for her health and wellbeing
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అనారోగ్యం & ఇతర బ్ాధలు:
 సహో దరి జ్యయతి – మా తలిు కిడీి సమసయతో బాధపడుతునదర్ు, సాసథ త కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో దరిజ్యయతి కొర్కు - సహో దరిజ్యయతి తలిు ఆరదగయింకొర్కుప్వేరిిించిండి
 సహో . శ్రేనవవస్ – కవళు నోపులోుబాధపడుునదిడు.
 సహో దరి. శ్రేదేవి –ఆరదగయింకొర్కు సాసథ తకొర్కుప్వేరిిించిండి.
 సహో . ఆనింద్(ఇిండియా) – కోలుకోనుచుిండగవసింపూర్ణసాసు తకోర్కుప్వేరిిించిండ.
 సహో దరి. మరీిజ్ఞన్ – తలిు కిరిండవహపిర్ి రీజ్రిగియునిది, సాసు తసమకూర్ుీకొర్కుప్వేరిిించిండి.
 సహో . యశాింతదేజు (స్ెైలస్ తoడిే) గుిండెచకితితర్ువవతఆరదగయింకొర్కుప్వేరిిించిండి.
 సహో . శ్రేనవవస్ (ఎన్.ప్ి.స్ి.స్ి) నడుమున ప్ిీబాధపడుతునదర్ు.
 సహో . మలేుష్ – భార్యథెైరవయడదిమసయతోబాధపడుతుింది.
 సహో . ఎబినేజ్ర్ – గుిండెనోప్ిీతోబాధపడుతునదిడు.
 సహో దరి. ఫెేడప్పటర్ (బహారిన్) – నడుమునోప్ిీతోబాధపడుతునదర్ు, సాసథ తకొర్కుప్వేరిోించిండి.
 సహో . అఖిలాగరి తిండిేగవర్ుడయాబటిస్ు ో బాధపడుునదర్ుప్వేరిోించిండి.
 సహో . మాణికవయలరవవు – నడుమునోప్ిీతోబాధపడుతునదిను.
 సహో దరిజ్యయతి ఫవేింకిున్ కడుపు న ప్ిీ కొర్కు బాధపడుునదర్ు సాసథ తకొర్కుప్వేరిిించిండి.
 సహో దరి భులక్షిమ సాసథ తకొర్కుప్వేరిిించిండి.

26-Oct-2017
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Suffering from Cancer:
Bro. Solomon
Sis.Elizabeth

Bro. Peddi Reddy Raju
Bro. Prabudas (lung cancer)

Bro. Louis (Dubai)
Bro. D’Souza
Bro.Devadanam (Samuel John’s uncle)

Diabetes problem:
Uncle Samuel. Jakkula
Sis. Anne Bro. Srinivas Pala
Bro. Suresh (Salam City)
Mother, Father & Bro. Isaac
Bro. Jayadish (Sis. Glory’s Brother-in-law)

Bro. William (IND)
Bro. Sanjeev (ICAD)

Job Search:
Bro. George
Bro. Sagar
Bro. Bharat

Bro. Muikumar
Bro. Subash
Sis. Renisha

Bro. Harish
Sis. Swarna
Bro. Peter Paul
Bro. Jagat
Bro. Sai (Raja Reddy Son)
Sis. Mittulda Bro. Ravi Kumar Bro. Prakash

Safe confinement:
Sis. Ramya Prashanth (Dubai)
Sis. Hema (D/o Satyanarayana (Bluediamond))

GOD may visit in due time and bless with children:
Sis. Mercy Paul Moses
Sis. Suverna Raju

26-Oct-2017

Sis.Renisha Samuel Paul
Sis. Shanta
Sis. Rehena
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కకనసర్ తో బ్ాధప్డ్తుననవథరు:
సహో . స్ లొమోను

సహో . ప్ెదర
ిో డిి రవజు

సహో . లూయస్ (దుబాయ్) సహో రి. ఎలిజ్బత్

సహో . డిస్ో జ్ఞ

సహో . దెవదదనిం

సహో . పేభుదదస్ (లింగవకనిర్)

డ్యాబ్ెట్ిస్ తో బ్ాధప్డ్తతుననవథరు:
అింకుల్. స్వమయయల్ జ్కుకల సహో . విలియిం(ఇిండియా)

సహో . శ్రేనవవస్వీల

సహో . సింజీవ్

తలిు , తిండిేమరియుసహో . ఇస్విక్

సహో . సురేష్ (సలాింస్ిటీ)

సహో దరి. ఆన

సహో . జ్గదీష్ (సహో రి. గదురీబేదర్-ఇన్-లా)

ఉద్య యగ్ం కొరకు వేచిచూసుునవథరు:
సహో . జ్ఞర్ి

సహో . మునకుమార్

సహో దరి. సార్ణ

సహో . ప్పటరవీల్

సహో . స్వగర్

సహో . సుబాష్

సహో . స్వయ (రవజ్ రడిి కుమార్ుడు)

సహో దరి. రెనీషా

సహో దరి. మేటుల్డ

సహో . రవి కుమార్

సహో . హరీష్
సహో . భార్త్

సహో . ప్రకాష్

సుఖ ప్ోసవం కొరకు ఎడ్తరుచుసుునవథరు
సహో దరి. రమయ ప్రశాాంత్ (దుబాయ్)
సహో దరి. హేమ (డో /అఫ్ సత్యనారాయణ-బల
ూ డైమాండ్ )

ు :
పిలుల కొరకు ఎదురు చూసుుననవథళ్ల
సహో దరి. మరీిప్వలోమస్ెస్
సహో దరి. రహేన

26-Oct-2017

సహో దరి. రేనష్ప్వల్

సహో దరి. సువర్ణరవజు

సహో దరి. శ్వింత
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Pray for newly baptized believers:
Bro. Manikanta
Bro. Subba Rao

Bro. Narasiah
Bro. Srinivas
Bro. Praveen
Bro. Giri
Bro. Aaron Bro. Surya Bro. Chinni

Bro. Narender

Brothers who are applying for Driving License
Bro. Senthil Kumar
Bro. Praveen mina camp
Bro. Franklin (Fork lift operator)
Bro. Samuel Jacob
Bro. Srinivas David (NOC for driving license)

Pray for the suitable life partner:
Bro. Billihan
Bro. Chandrasekar
Sis. Mamatha (India)
Sis. Sweety

26-Oct-2017

Bro. Obed Jaya Singh
Sis. Percy(Dubai)
Bro. Vijay (India)
Bro. Eshwar

Bro. Lauzar
Sis. Shoba (Nepali)
Sis. Pretha(IND)
Sis. Anitha (IND) Sis. Jamima
Sis. Berliza
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నూతనంగ్థ బ్ాపిు సం తిసుేన విశ్థాసులు:
సహో . మణికింఠ

సహో . నర్సయయ

సహో . శ్రేనవవస్

సహో . పేవీణ్

సహో . నరేిందర్

సహో . సుబాారవవు

సహో . గిరి

సహో . ఆరదన్

సహో . సూర్య సహో . చని

ు :
డ్ైవి
ర ంగ్ ల రసెన్సస కొరకు అపెు ల చేసినవథళ్ల
సహో . స్రింతికుమార్

సహో . ఫవేింకిున్

సహో . ప్వేవీన్ (మీనద కవయింపు),

సహో . స్వమయయల్ జ్ేకబ్

సహో . శ్రేనవవస్ (Driving NOC కొర్కుప్వేరిిించిండి)

ు :
వివథహాలు కొరకు ఎదురు చూసుుననవథళ్ల
సహో . బిలిహాన్

సహో . ఒబేది స్ి
ెజ ింగ్

సహో . లాజ్ర్

సహో . చిందేశ్రకర్

సహో . ఈశార్

సహో ధరి. జ్మిమా

సహో ధరి. స్పాటీ

సహో . భార్త్

సహో దరి. శోభ

సహో దరి. బెరూ జ
ి ా

సహో ధరి. మమతద (ఇిండియా)

26-Oct-2017

సహో ధరి. ప్ెరీి (దుబాయ్)

సహో . విజ్య్ (ఇిండియా)
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Bro. Srinivas Pala:
 Please pray for my family spiritual growth and for good health.
 I’m suffering from knee pains. Pray that God may touch and heal me.
 Pray for my younger sister (Anitha) for her married life and God may resolve all their
family problems.
 Pray for my younger brother (Santhosh Kumar) for his salvation and job settlement.
 Pray for my mother in her old age ailments and also for her spiritual growth.
 Please pray for my brother-in-law (Vijay) constructing new house, pray for all the
needful resources.

Bro. Prakasam:
 For all his family members and relative’s salvation and GODto lead their life.
 Please pray for son Abraham and his wife Pramila spiritual growth.
 Susila saved from death, many thanks to the LORD. Please pray for her health.
 My house construction was stopped in the middle, Pray for Gods help.

Bro. Franklin:
 Pray as I’m suffering from left leg ankle pain, please pray.
 Pray for my wife health and also pray for my daughter’s (Hanna & Dorothy) health,
studies and spiritual growth.
 Please pray for my health and for my job as I’m traveling to on-shore site every week.
Pray that GOD may help me while driving in highways and in desert.
 Pray for my sister’s family and their salvation.
 Pray for my mother suffering with low sugar and admitted in hospital. Please pray.

Bro. Srinivas (Dubai)
 Having family problems, pray for GODs guidenece for my future.
 Please pray for my spiritual growth.
 Pray for the camp ministry at Al Asab area.
 Pray for my parent’s health

26-Oct-2017
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సహో . శ్రీనివథస్ పథల్:
 నద కుటుింభిం ఆత్మమయ ఎదుగుదలకు, మరియు ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 నేను మోకవళళ నోపులోు బాధపడుతునదను, దేవుడు ముటి సాసు పర్చునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 నద సహో దరి (అనత) వివవహ జీవితిం కొర్కు మరియు దేవుడు సమసయలు తిర్ుునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 నద సహో దర్ుడు (సింతోష్ కుమార్) ర్క్షణ కొర్కు, ఉదో యగిం స్ెటిల మింట్ కొర్కు కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 నద తలిు ఆరదగయిం కొర్కు మరియు ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 నద బామరిో (విజ్య) కొేతు ఇలు
ు నరిమసుునదిర్ు, అన వనర్ులు బుదేగ ట్ లో సమకుడునటు
ు ప్వేరిోించిండి.

సహో . ప్ోకథశం అంకుల్:
 కుటుింబ సభుయ లిందర్ు మరియు బింధువులు ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద కుమార్ుడు అబేహాిం తన భార్య పేమీల ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు.
 సుశ్రలాను మర్ణపడక నుిండి తప్ిించనిందుకు దేవునకి ఎింతో ర్ునసుులము. ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద యొకక గృహ నరవమణిం మధయలో ఆగిప్ో యనది, దేవున సహాయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద సహో దరి కుటుింబిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.

సహో . ఫథోంకలున్స:
 కుడిభుజ్ము నోప్ితో బాధపడుచునదిను, ప్వేరిిచిండి.
 నద భార్య ఆరదగయిం కొర్కు మరియు నద కుమారు లు (హనది, దో రదతి) ఆరదగయిం కొర్కు చదువు కొర్కు
మరియు ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద ఆరదగయిం కొర్కు మరియు నదఉదో యగిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి. నేను పేతివవర్ిం ఆన్-షో ర్ వళతునదిను, ర్హ
దదరిలో మరియు ఎడదరిలో డెవి
ై ింగదు దేవుడు సహాయిం చేయు నటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 నా త్ల్లూ ల్ో షుగర్ వల్న హాస్పిటల్ ల్ో అడమిట్ అయాయరు, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
సహో . శ్రీనివథస్ (దుబ్ాయ్)
 కుటుింబ సమసయతో బాధపడుతునదను, దేవున సహాయిం కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 నద యొకక ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 అల్ అసబ్ సథ ల్ాంల్ో జరుగుత్ునాా కాయాంప్ు ప్రిచరయ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 నా త్ల్లూ దాండ్రరల్ ఆరోగయాం కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
26-Oct-2017
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Bro. David & Sis. Vandana Family:
 Pray for Blessy& Samuel Paul to accept JESUS as their personal savior and also pray
for their studies.
 Pray for my mother good health.
 Pray for my father’s health and control of diabetes.
 Pray for my sister Vanitha suffering from kidney stone problem for her future and
family life.
 Sis. Leela for her children Jaya & Vijaya for salvation and future.
 Pray for Bro. Manoj, Bro. Vijay and Bro. Emmanuel Johnson.
 Pray for Rakshana TV financial requirements. Pray for my brother (Benhur) that GOD
may give him wisdom to run this gospel channel.
 Pray for my brother (Daniel & Israel) that GOD may bless them with children.
 Pray for Bro. Benhur’s son (Stephen) health.
 Please pray for us to have a home in India.
 Please pray for Sis. Rupa & her children for their future.
 Please pray for Sushmita, Ankita & Vikas for their spiritual growth & salvation.
 Pray for my (Bro. David) work God may help me to be a witness to spread the gospel.
 I thank god for completing my 6 months’ probation period, please pray for my
increment as promised by the HR management.
 Sis. Thabitha aunty is suffering with spondylitis problem, her neck and right hand is full
of pain, please pray. She is also suffering from diabetes.

26-Oct-2017
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సహో . డేవిడ్ & సహో దరి. వందన ఫథయమిలీ:
 బేు స్య మరియుస్వమయయల్ ప్వల్ యేసు కరస
ే ు ును స్ ింత ర్క్షకునగవ అింగీకరిించునటు
ు మరియు వీరి చదువుల
కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 కుటుింబింగవ దేవున యిందు ఆతమలో ఎదుగునటు
ు , ఆయనను స్రవిించునటు
ు .
 అమమకు మించ ఆరదగయిం కొర్కు.
 నా త్ాండమర యొకక ఆరోగయాం కొరకు మరియు డ్యాబెటిస్ త్గినటు
ూ ప్ారరిధాంచాండమ.
 చెలిు వనత భవిష్యతు
ు కొర్కు, మరియ కుటుింబ జీవితిం కొర్కు.
 సహో . లీల ప్ిలులు (జ్య & విజ్య) ర్క్షణ కొర్కు మరియు భవిష్తు
ు కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో దరి. ప్ెరీి ఏింజ్లా మరియు సహో దరి. శ్రేజ్ యొకక బవిష్తు మరియు ఉదో గిం కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 ర్క్షణ టీవీ ఆరిిక సమసయలు తిర్ునటు
ు ప్వేరిిించిండి. మా సహో దర్ుడు (బింహుర్)కి సువవర్ు ఛదనల్
నడుపుటకు కవవవలిిన జ్ఞానము దేవుడు సహాయము చేయునటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 మా సహో దర్ుడు (డేనయల్) మరియు (ఇశ్వేయేలు) వీరికి ప్ిలులు దేవుడు దయచేయునటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . బనహ ర్ కుమార్ుడు (స్పటఫెన్) ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 ఇిండియాలో చని ఇలు
ు కటుకోనుటకు దేవుడు దదార్ిం తెర్ువునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 సహో దరి. ర్ ప మరియు ప్ిలుల కొర్కు బవిష్తు కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో ధరి. సుష్ిమత, అింకిత, మరియు వికవస్ యొకక ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద యొకక (సహో . డేవిడ్) ఉదో యగింలో దేవునకి స్వక్షిగవ ఉిండుటకు మరియు సువవర్ు పరిచర్యలో దేవున
సహాయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నా కాంపెనీ ల్ో ఆరు నెల్ల్ు అయి ప్ర ర బేషన్ పీరియడ్ ముగిస్పాంది. నా మానేజెిాంట్ వాగాానము ఇచ్చిన
విధాంగా నా యొకక జీత్ాం పెాంచునటు
ూ ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో దరి. త్బిత్ ఆాంటీ - సాిాండమల్ ైటీస్ సమసయతో, మెడ్ నోపపతో మరియు కుడమ చేయి నోపపతో
బదబడ్రచునాారు. మరియు డ్యాబెటిస్ తో కూడా బదబడ్రచునాారు. మాంచ్చ ఆరోగయాం కొరకు
ప్ారరిధాంచాండమ.
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Bro. Samson:
 Please pray for my parent’s health as they are in old age and also for their spiritual
growth.
 Please pray for Enosh. Pray for my health and Sis. Sheba health, safe confinement
and also for our family spiritual growth.
 Pray for family back in India, in due time that they come and join with me here to live
together.
 Pray for salvation of my Sisters families and relatives.
 Bro. Samson – I need to appear bank releated exam in this year 2017. Please pray.

Bro. Samuel John
 Our family may be witnessed unto the Lord and for our future course of life that God’s
will be done in all of our decisions.
 Please pray for my Mother health and Aunty in Rajahmundry in their old age ailments

Bro. Samuel Raj:
 Please pray for my spiritual life and office responsibilities.
 Pray for my wife Sis. Deborah for her health and job responsibilities.
 Pray for my son (Andrew) for his +2 studies to get good results and also pray for his
future studies whether to take (Engeneering / Medicine), pray for GODs will.
 Pray for my daughter (Angela Sharon Rose) for her studies, salvation & baptism.
 Pray for purchasing a suitable house in Hyderabad at right time with the reasonable
value.

Bro. Basil:
 Pray that God may enable me to take right decision regarding my job.
 Please pray for my wife Roselyn health as she is experiencing from poor health
condition
 Please pray my spiritual growth that God may help me to know his will and work
accordingly.
 Pray for Odisha gospel ministry which is laboring by local brothers.
 Pray for my daughter Rachel spiritual growth and education.

26-Oct-2017
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సహో . సమ్ససను:
 వృధ్దపయింలోవునితలీు దింతుేలుయొకకఆరదగయింకొర్కుప్వేరిిచిండి.
 కుమార్ుడుఇన ష్, భార్య (ష్ెబా) ఆరదగయిం, నదఆరదగయింకొర్కుమరియుఆత్మమయఎదుగుదలకొర్కుప్వేరిిించిండి.
 పేభువుచతమైతేకుటుింబింనఅబుదదబికిత్మసుకనర్గలు
గ టకుప్వేరిిచిండి .
 నద సహో దరిల కుటుింబము మరియు బిందువుల ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 ఈ సింవతిర్ిం నేను బాయింకుకు సింబిందిించన పరీక్షా రవయాలిి ఉింది, ప్వేరిిించిండి.

సహో . స్థముయల్ జ్ాన్స:
 నద కుటుింభిం దేవునకి స్వక్షులుగవ జీవిించుటకు మరియు దేవున చతిం జ్రిగిించుటకు ప్వేరిిచిండి.
 వృధ్దపయిం లోవుని నద తలీు ఆరదగయిం కొర్కు మరియు రవజ్ముిండిే లోవుని ఆింటీ కొర్కు ప్వేరిిచిండి.

సహో . స్థముయల్ రథజ్:
 నా ఆత్మియ ఎదుగుదల్ కొరకు మరియు నా ఉదో యగాంల్ో బాధయత్ల్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 భార్య ఆరదగయిం కొర్కు మరియు ఉదో యగ భాదయతలు, పరిచర్య కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 నద కుమార్ుడు (ఆిండూ
ే ) + 2 చదువు కొర్కు, భవిష్తు
ు లో (ఇింజ్నీరిింగ్ / మడిస్ిన్) త్మసుకొనుటలో
దేవున చతు ిం కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 నద కుమారు (ఏింజ్లా ష్రవన్ రదస్) ఆరదగయిం కొర్కు, చదువుల కొర్కు, ర్క్షణ మరియు బాప్ిు సిం
 కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 సరైన సమయములో సరైన సథ లము మించ రేటు ల హైదరవబాదోు ఒక నూతన గృహము కొనుకోకనుటకు.

సహో . బ్ాసిల్:
 నద ఉదో యగ విష్యములో సరైన నర్ణ యిం తిసుకనుటకు దేవుడు సహాయము చేయునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 నద కొర్కు మరియు భార్య (రదస్ిలిన్) ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిచిండి
 ఒడిసలో స్వథనక సహో దర్ులు చేసు ున దేవున పరిచర్య కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 నద కుమారు (రవచెల్) ఆత్మమయ ఎదుగుదలకు మరియు చదువుల కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
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Bro. Praveen Kumar (Mina Camp)
 Pray for my spiritual growth and please pray for my Parents health.
 Please pray for my brother and sister in law salvation.
 Please pray for my job, driving license and for my marriage.

Bro. Obed Jaya Singh
 Please for my further studies as I am pursing higher studies and it may go well and
timely to complete.

Bro. Sunil:
 Please pray for my salvation
 Please pray for my family to be at peace

Bro. Krupa
 I’m having job pressure. Also please pray for my health and spiritual growth.
 Please pray for my mother’s health, and wife’s health.
 Pray for my son (Joseph) education and salvation.
 Pray for my wife spiritual growth and job.

Sis. Mercy:
 Please pray for my brother’s son (Srikhanth) and my sister’s son (Jedidiah) for their
salvation and future.
 Pray for my friend (Evilin) salvation.
 My brother (Ratna Kumar) having a land near my house, they want to sale the house
to clear all the depts, please pray that the land may be saled soon.
 Pray for my sister’s daughter (Jeniva) for suitable life partner.
 Pray for my brother’s daughter (Sweety) for suitable life partner.
 Pray for my mother and father good health.
 Pray for my marriage which is going to be held on 18th Jan 2018.
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సహో . ప్ోవీణ్ (మినా కథయంప్ు):
 నద తలిదిండుేల ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 నద సహో దర్ుడు మరియు వదిన ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 నద యొకక ఉదో యగిం కొర్కు మరియు నద వివవహిం కొర్కు ప్వేరిోించిండి.

సహో . ఒబ్ేద్ జ్ర సింగ్:
 నదయొకక ముిందుని ఉనిత విదయ అభయస్ిించుటకు మరియు సమయానకి పూరిు చేయుటకు ప్వేరిిచిండి.

సహో . సునీల్:
 నదయొకక ర్క్షణ కొర్కు మరియు నా కుటుాంబాంల్ో నెమిది కొరకుప్వేరిిచిండి.

సహో . కృప్
 నద ఉదో యగింలో ఎకుకవ వోతిది ఉింది ప్వేరిోించిండి, మరియు నద ఆరదగయిం కొర్కు ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 నద తలిు ఆరదగయిం కొర్కు మరియు బార్య ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 నద కుమార్ుడు (జ్యస్ెఫ్) ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు మరియు చదువు కొర్కు ప్వేరిోించిండి.

సహో దరి. మెరసస:
 నద అనియయ కుమార్ుడు(శ్రేకవింత్) మరియు నద సహో దరి కుమార్ుడు (జ్డిడియా) ర్క్షణ కొర్కు
మరియు వవరి భవిష్తు
ు కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద స్రిహతురవలు (ఎవిలిన్) ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద అనియయ (ర్తి కుమార్) ఒక సథ లిం ఉింది, అపుీలు త్మర్ుడదనకి అది అమేయాలన
అనుకుింటునదిర్ు, ఆ సథ లము త ిందర్గవ అముమడు అవునటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 నద సహో దరి కుమారు (జ్నీవవ) జీవిత భాగస్వామి కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద సహో దర్ుడు కుమారు స్పాటీ) జీవిత భాగస్వామి కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద తలిు తిండుేలకు మించ ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో దరి. మెరసీ - నా వివాహాం 18వ తేదీ జనునరస 2018 న జరగనయుాంది, నా వివాహాం కొరకు
ప్ారరిధాంచాండమ.
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Bro. Samuel Jacob:
 Please pray for my wife (Asha Samuel) and children (Ruth and Josiah) that they
may grow in the fear the LORD and be witness for the LORD.
 My daughter Ruth having 6th semester exams, please pray that LOD may help in
her exams
 Pray for my spiritual growth and in all my responsibilities.

Bro. Santosh (Nepali brother)
 My wife and my sister both of them possessed with evil spirit which troubles them
often, pray that God may drive them out &relieve from that evil spirit.

Bro Rambabu (Dodsal) – Tarifa
 God may continue to give good health for my family and also pray for my promotion.

Bro. Lauzar:
 Pray for my spiritual growth, Future and to find suitable life partner according to GOD’s
will.
 Pray for my brother (Shimieon) for his spiritual growth and also for his future.

Bro. Raja Reddy:
 I’m suffering from back pain.
 Pray my son and daughter salvation.
 Pray for my wife (Sis. Latha) for good health.
 Pray as we are having disputes going on in my field, please pray.
 Please pray for my family that we may live the life which pleases GOD.
 Please pray for my parents and relatives for their salvation.
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సహో . సముఎల్ జ్ాకబ్:
 నద భార్య (ఆశ సముఎల్) మరియు నద ఇదరి ప్ిలులు (ర్ త్ మరియు జ్ఞస్ియా) దేవున బయమిందు
మరియు దేవున స్వక్షులుగవ జీవినుునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 నద కుమారు (ర్ త్) 6వ స్ెమిసట ర్ు ఎగవిమ్సి దేవుడు సహాయము చేయునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 నద యొకక పేతి యొకక పరిచర్య బాధయతలలో దేవునకి నమమకముగవ స్రవిించునటు
ు ప్వేరిిించిండి.

సహో . సంతోష్ (నేపథలీ):
 నద భార్య మరియు నద స్ో దరి ఇర్ువుర్ు తర్చుగవ దురవతమలచేత ప్పడిింప బడుతునదిర్ు. దేవుడు వవరికి
తార్లోవవటిన ప్వర్దోే లి విడుదల అనుగేహించునటు
ు ప్వేరిిించిండి.

సహో . రథంబ్ాబ్ు (డయ డ్సల్) – తారిఫథ:
 దేవుడు మించ ఆరదగయిం కుటుింబముయచు ఉదో యగములో పేమోష్న్ ఇచుునటు
ు .

సహో . లాజ్ర్:
 నదయొకక ఆత్మమయ ఎదుగుదలకు మరియు దేవున చతపేకవర్ము జీవిత భాగస్వామిన కనుగొనుటకు
ప్వేరిిచిండి.
 నద సహో దర్ుడు (ష్ిమీయోను) ఆత్మమయ ఎడుగుదలకోర్కు ప్వేరిోించిండి.

సహో . రథజ్ా రడడి :
 నేను నడుిం నోప్ిీతో బఠవపడుచునదను ప్వేరిిచిండి.
 నద కుమార్ుడు, కుమారు యొకక ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 నదభార్య (లతద) ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 మా ప్ లములో కొర్కు గొడవలు జ్ర్ుగతునదయ ప్వేరిిచిండి.
 నదయొకక కుటుింభిం దేవునకి నచనటు
ు జీవిించుటకు ప్వేరిిచిండి.
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Bro. Jobe:
 Please pray for church at Nammaneri (Melita) as it is disturbed.
 Please pray for my daughter (Joanna Light) for her Medical University Admission.
 Please pray for my brothers & sister’s families as they are having too much
disturbances so that GOD may bring peace among everyone.

Nepal Sisters:
Sis.Kalpana Lama,
Sis. SarinayaBoujan,
 Sis. RajanaJanang – Searching for Job.

Sis. SushilaJamang,

Sis. Juna Mizar.

Bro. Sunil (Nepal) - Pray for my family financial problems.
 Pray for my son as he is not going to school pray for obedience and spiritual growth
 Pray for my daughter salvation.
 Pray for my family well being.

Sis. Belisha – Pray for my spiritual growth
 Pray for my 6 brother’s & 3 sister’s salvation.

Bro. Chanti Babu
 Pray for my family peace.
 Pray for my spiritual growth.
 Pray for my children education.
 My Father’s Brother is suffering from jaundice, please pray.

Bro. Eshwar
 Pray for my spiritual growth.
 Pray for my father salvation.
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సహో . జ్ోబ్:
 నమరేన (మలాటా) సింఘములో సమసయలు ఉనదయ ప్వేరిిచిండి.
 నదయొకక కుమారు (జ్ొనది ల ైట్) మడికల్ స్పట్ అడిమష్న్ కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 మా సహో దర్ుడు మరియు సహో దరి కుటుింబాలలో మనసుపర్దలు ఉనదయ, దేవుడు కుటుింబలో
సమాదదనిం ఇచునటు
ు ప్వేరిిించిండి.

నేపథల్ సహో దరిలు:
సహో దరి. కలీనదలామా

సహో దరి. శర్ణయభౌజ్న్

సహో దరి. సుశ్రలజ్మాిం

సహో దరి. జునద మిజ్ర్

సహో . సునీల్ (నేపథల్) – మా కుటుింబ ఆరిిక సమసయల తిర్ునటుు ప్వేరిిించిండి.
 నద కుమార్ుడి ఎగవిమ్సి కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద కుమారు ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిించిండి.

సహో దరి. బ్ెలీషథ - నద ఆత్మమయ ఎదుగుదలకొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద ఆర్ుగుర్ు సహో దర్ులు మరియు ముగుగర్ు సహో దరిల కొర్కు ప్వేరిిించిండి.

సహో . చంట్ి బ్ాబ్ు
 కుటుింబింలో నమమది కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నా యొకక ఆత్మియ ఎదుగుదల్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 నా పపల్ూల్ చదువుల్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 నా త్ాండమర యొకక సహో దరుడ్ర జాాండమస్ తో బాధప్డ్రత్ునాారు, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.

సహో . ఈశార్
 నా యొకక ఆత్మియ ఎదుగుదల్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 నద తిండిే యొకక ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
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Bro. Silas
 Pray for my parent’s old age infirmities.
 Pray for my younger sister & family to have Christ Jesus centered life.
 Pray for my elder brother & family to have Christ Jesus centered life.
Pray for Pastor Francis (Bangalore) lost both of his kidneys and also his medical expenses
are very high.
 His wife (Sis. Roja) suffering from cardiac problems.
 His 2 daughters for their studies and future.

Bro. Nehemiah
 My wife (Sujatha) suffering from typhoid fever, please pray.
 Pray for my sons (John Emmanuel, Benjamin, Phinehas) pray for their salvation and
their studies.
 Pray that God may help in my job responsibilities
 In India there are some problem going on with my land registration, please pray.
 Pray that God may help in Ephrata Prayer House registration.

Bro. Subash
 Pray for my Father, Mother, Sister and relatives salvation.
 Pray for my wife (Jyothi) – Father, Mother, Brother and relatives salvation.
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సహో . సెరలస్
 నద తలిదిండుేల మానస్ిక శ్వరిరిక ఆరదగయిం కోర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద చని సహో దరి వవరి కుటుింబిం కరస
ే ు ున కలిగి జీవిించుటకు ప్వేరిిించిండి.
 నద ప్ెదో సహో దర్ుడు వవరి కుటుింబిం కరస
ే ు ున కలిగి జీవిించుటకు ప్వేరిిించిండి.
ప్వసట ర్ ఫవేనిస్ (బింగుళూర్ు) రిండు కిడీిలు ప్వడెప్
ై ో యాయ మరియు మడికల్ కర్ుులు కూడద చదల
ఎకుకవవునదియ, ప్వేరిిించిండి.
 ప్వసట ర్ భార్య (సహో దరి. రదజ్ఞ) గుిండె వవయధ్ితో బాధపడుతునదిర్ు, ప్వేరిిించిండి.
 ప్వసట ర్ ఇదో ర్ు కుమారు లు చదువుల కొర్కు మరియు భవిష్యతు
ు కొర్కు ప్వేరిిించిండి.

సహో . నేహేమియా
 నద బార్య (సుజ్ఞత) టైఫాయిడ్ జవరాం, ప్వేరిోించిండి.
 నా కుమారుల్ు (జాన్ ఎమినుఎల్, బెాంజమిన్, ఫీనెహాసు) వీరి యొకక రక్షణ కొరకు మరియు చదువుల్
కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ
 నద యొకక ఉదో యగ బాధయతలో దేవుడు సహాయము చేయునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 ఇిండియా లో నద సథ లము రిజ్జస్రటష్
ే న్ లో సమసయలు ఉనదయ, దేవుడు సహాయము చేయునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 ఎఫేత ప్వేర్ోన సహవవసము రిజ్జస్రటష్
ే న్ లో దేవుడు సహాయము చేయునటు
ు ప్వేరిోించిండి.

సహో . సుభాష్
 నా త్ాండమర, త్ల్లూ , సహో దరి మరియు బాంధువుల్ యొకక రక్షణ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . జయయతి - నా త్ాండమ,ర త్ల్లూ , సహో దరుడ్ర మరియు బాంధువుల్ యొకక రక్షణ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
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Sis. Dorthy (widow)
One of our assembly believer, looking for suitable matches for her son and daugher’s:
1:
Sis. Supriya, Age: 25 Y
Education: B.sc (Maths) B. Ed, MA (English).
Job: Not working, preparing for competitive exams. (Looking for life partner)
2:
Sis. Kusuma, Age: 28 Y
Education: Hindi Pandit, MA (Hindi). Marital status: Widow, Having one child.
Job: Not working, preparing for competitive exams (God may open a door for her future as
she in very young age with child)

Bro. Sarvesh:
 Pray for my spiritual growth.
 Pray for the problems in my work place to be solved.
 Pray for my father (Ganapathi) Salvation.
 Pray for my mother (Ruth) spiritual growth.
 Pray for my wife (Usha Rani) spiritual growth.
 Pray for my elder daughter (Neshi Rani) for good health and also GOD may provide
good knowledge in her studies.
 Pray for my younger daughter (Beulah) for good health.
 Pray for my brother-in-law (Srinu) to get Visa.
 Pray for my elder brother-in-law (Srinu) to get Visa.
 Pray for my younger brother-in-law (Suri Babu) for salvation.
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సహో దరి. డయ రతి (విధవరథలు)
సింఘ విసాసురవలు, మా కుమార్ుడు మరియు కుమారు ల వివవహముల కొర్కు ఎదుర్ుచుసుునదను.
1:

నద కుమారు (సుప్ిేయ) – వయసు (25)
చదువు – బి.యస్ఇ (మత్ి) బి.ఇడి (ఇింగీుష్)
ఉదో యగిం – పేసు ుతిం కవింప్ిటీటివ్ ఎగవిమ్సి ప్ిేప్రర్ అవుతునదర్ు

2:

నద కుమారు (కుసుమ) – వయసు (28)
చదువు – హిందీ పిండిట్, యమ్స.ఏ (హిందీ) – విధవరవలు (ఒక బిడ ఉనదర్ు)
ఉదో యగిం – పేసు ుతిం కవింప్ిటీటివ్ ఎగవిమ్సి ప్ిేప్రర్ అవుతునదర్ు (యుకు వయసులో వునదిర్ు, బవిష్తు
కొర్కు దేవుడు దదార్ిం తెర్ుచునటు
ు )

సహో . సరకాశ్:
 నద యొకక ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నేను పనచేయు సథ లములో సమసయలు తిర్ునటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 నద తిండిే (గణపతి) ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద తలిు (ర్ త్) ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద భార్య (ఉష్ రవణి) ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద ప్ెదో కూతుర్ు (నష్ి రవణి) ఆరదగయిం కొర్కు మరియు చదువు కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద చని కూతుర్ు (భుయల) ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద ప్ెదో బావ (శ్రేను) వీస్వ కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నద చని బావ (సూరి బాబు) ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
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Sis. Shoba
 GOD provide me a land, (Thanks to the LORD)
 Next year I would like to go for vacation to build the house.
 Pray for my family salvation.
 Pray for my aunty’s son (Sandesh) as both of his kidneys got failure.

Sis. Chikaala Varalakshmi – The Arabic people are torturing me, please pray for me.

Bro. Caleb - Thank the LORD for giving me new job.
Please pray for my new job visa process.
Bro. Naidu – My mother is suffering from skin allergy, please pray.

Bro. Johnson – Pray for me as I’m staying alone in a remote place, pray that GOD may
protect me.
Also please pray for my family.
My mother is not feeling well, please pray.

GOD Servant (Madhurai)
Bro. Felex Carmel – Pray for the GOD's vision that HE will provide 1000 families and also
12,000 sq.ft land with building by 2020year.

26-Oct-2017

29

సహో ధరి. షో బ్
 ద్ేవుడ్త మాకు దయచేసిన సా లం కొరకు ద్ేవునికల వ ందనలు.
 వచేే సంవస్థురం నేను వకథషన్స కల వెళ్లు గ్ృహము నిరిమంచాలని అనుకుంట్లనాను, పథోరిాంచండడ.
 నా కుట్లంబ్ రక్షణ కొరకు పథోరిాంచండడ.
 మా ఆంట్ీ కుమారుడ్త (సంద్ేశ్) రండ్త కలడననలు పథడ్రపో యాయ, పథోరిధంచండడ.

సహో దరి. చిక్కాల వరలక్ష్మి - ఇకకడ్ ఆరభి వారు నాకు చాల్ా బాధల్ు పెడ్రత్ునాారు, దయచేస్ప నా కొరకు
ప్ారరిధాంచాండమ.

సహో . నాయుడు - మా త్ల్లూ చరి వాయధితో బాధప్డ్రచునాారు, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.

సహో . క్కలెబ్ - నూత్న ఉదో యగాం ఇచ్చినాందుకు దేవునికి వ ాందనాల్ు.
o నా యొకక నూత్న ఉదో యగాంల్ో వీసా ప్ారస్ెస్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.

సహో . జాన్ సన్ – నేను ఒాంటరిగా ఒక మారుమలల్ ప్ారాంత్ాంల్ో ఉాంటునాాను. దేవుని కాప్ుదల్ కొరకు
ప్ారరిధాంచాండమ.
o ఇాండమయాల్ో ఉనా నా కుటుాంబాం కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
o నా త్ల్లూ కి బాగోల్ేదు, మాంచ్చ ఆరోగయాం కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
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Blue Diamond Camp – Prayer Requests:
 Bro. Suresh – Pray for my salvation
 Bro. Manikanta - Suffering from chest pain.

Al Khazana - Prayer Requests:















Bro. Nirmal Messaiah - Suffering from skin allergy & cough.
Bro. Samson - I’m suffering from skin allergy. Please pray.
Bro. Vijay Messiah - My daughter is suffering with low BP. Please pray for her health.
Bro. Harbanslal - I’m Suffering from leg pain and also my daughter is dumb. Please
pray for GOD's healing.
Bro. Manomoy Biswas – To my son (Sumanth Visvas) suffering from blood bleading
from his body. Please pray for his healing.
o My elder son (Saurav Biswas) not listing to parents, please pray that he may
obey.
Bro. Kuldi Massi - Suffering from stomach gas infection problem.
Bro. V. Ram - not feeling well and got hospitalized, please pray for his health.
Bro. Surjesh Singh – My wife suffering from knee pains, please pray.
Bro. Dharma – I’m suffering from teeth pain, please pray.
Bro. Reuben – Going to India for engagement, please pray.
Bro. Lovejeeth Singh – I’m suffering from ankle pains.
Bro. Majandar Singh – Suffering from skiin allergy.
Bro. Vijay Massi – I’m having mental disturbances, please pray.

NAFFCO camp
 Bro. Anil - My Mother (Padma) suffering from Back Pain Spinal cord problem, pray for
healing
o Also kindly pray for (Bro. Anil) god may help him to attend fellowship regularly
on Friday & Thursday.
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బ్ల
ు డ్రమండ్ కథయంప్ు పథోరధ నామనవులు:
 సహో . సురేష్ – నద ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . మణికింఠ - ఛదతి నోప్ితో బాధపడుచునదిను ప్వేరిిించిండి.

ఆల్-ఖజ్నా పథోరధ నా మనవులు:
 సహో . లవరవజ్ స్ిింగ్ - నద సహో దరి (సనీేడ్ కౌర్) సుఖ్పేసవిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . నర్మల్ మస్ిియాహ్ - నేను చర్మ వవయధ్ితో మరియు దగుగతో బాధపడుచునదిను ప్వేరిిించిండి.
 సహో . శ్వింసన్ - నేను స్ికన్ ఎలరీి సమసయతో బాధపడుతునదిను ప్వేరిిించిండి.
 సహో . విజ్య్ మస్ి - నద కుమారు లో(బి.ప్ి)తో బాధపడుచునది, ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . మనోమోయ్ బిసావస్ – నద కుమార్ుడు (సుమింత్ విశ్వాస్) ర్కు శేవింతో బాధపడుచునదిడు,
సాసథ త కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
o నా పెదా కుమారుడ్ర (సౌరవ్ బిసావస్) త్ల్లూ దాండ్రరల్ మాట వినడ్ాంల్ేదు, మాట వినునటు
ూ
ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . కూలిో మస్ి – కడుపు ఇనెక్షన్ సమసయతో బాధపడుతునదిను ప్వేరిిించిండి.
 సహో . వి. రామ్ – నా వ ాంటలూ బాగోప్ో టాంచేత్ హాస్పిటల్ ల్ో చేరాిరు, ఆరోగయాం కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . సురజేశ్ స్పాంగ్ - నా భారయ మోకాళ్ూ నొప్ుిల్తో బాధప్డ్రతాంది, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . ధరి – నేను ప్ళ్ళ నొప్ుిల్తో బాధప్డ్రత్ునాాను, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . రూబెన్ - ఎాంగజజెిాంట్ కొరకు ఇాండమయా వెళ్త తనా, ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . ల్వజీత్ స్పాంగ్ - నేను మోకాళ్ూ నోప్ుల్ోత బాధప్డ్రత్ునాాను, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . మజాందర్ స్పాంగ్ - చరి వాయధితో బాధప్డ్రత్ునాాను, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . విజయ్ మస్ప - నేను మానస్పక సమసయతో బాధప్డ్రత్ునాాను, ప్ారరిధాంచాండమ.

నాప్క ా క్కయాంపు:
సహో . అనిల్ - నా త్ల్లూ (ప్ది) వేణు ప్ూస నోపపతో బాధప్డ్రచునాారు, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
సహో . అనిల్ కరమాంగా శుకరవారాం మరియు బుధవారాం దేవుని సనిాధికి వచుినటు
ూ ప్ారరిధాంచాండమ.
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ICAD Camp Prayer Requests:
 Bro. Sajeev Rao – Suffering from Sugar and BP. Pray that GOD may control.
o My son-in-law (Chandu) Suffering from polio infection, pray for his healing and
salvation.
 Bro. Selva Kumar – Pray for my parents, family, pray for my children education.
 Bro. Rama Rao's - Pray for my family and wife. Also, I’m suffering from back and knee
pains, please pray.
o Pray for my daughter (Sis. Aruna Kumari) for her salvation and Baptism
 Pray for Sheshadri's father old age health issues.
 Bro. Chanti Babu- Pray for family peace and spiritual growth.
 Bro. Srinu – Suffering from kidney stones problem, I’m also preparing for Baptism.
Please pray.
 Bro. Giri – Pray for my salvation & also for my financial problems.
 Bro. Annani (Srinu) - My elder brother (Ramulu) called to glory, please pray for family
comfort. His 5 children staying with their grand parents. As they lost both parents.
o His 5 children - Lavanya, Akilla, Raju, Karthik, Ajay.
o Kindly pray for this Bro. Annani also as he has taken Baptism recently during the
Holy Convocation, God may strength him and his Faith.

Musaffa - 40:
 Bro. Suresh – Pray for my spiritual growth.
o I’m suffering from BP, Asthma problems, please pray.
o I’m having financial problems, please pray.

Thanzifco (Old) – Prayer Requests:
 Bro. John Subbarao - Suffering from Abdominal pain and Gastric issues.
o Wife (Sony) undergone with kidney stones removal surgery. Pray for her
recovery.
o Pray for my 2 sons Education
 Pray for new brothers in this camp, many were visited tracks were given and invited to
attend church
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ఐ.సి. ఏ. డడ కథయంప్ు పథోరధ నామనవులు:
 సహో . సింజీవ్ రవవ్ – ష్ుగర్ మరియు బి.ప్ి. తో బాధపడుునదను ప్వేరిోించిండి.
o నద ఆలు
ు డు (చిందు) ప్ో లియోతో బాధపడుచునదడు, సాసు త మరియు ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . స్ెలా కుమార్ – నద కుటుింబిం కొర్కు, ప్ిలుల చదువుల కొర్కు మరియు నదయొకక తలీు దిండుేల
కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . రవమ రవవు – నద కుటుింబిం మరియు నద బార్య కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
o నద కుమారు (అర్ుణ కుమారి) ర్క్షణ కొర్కు మరియు బాప్ిు సిం కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . శ్రషవదిే – నద తిండిే ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . శ్రేను - కిడీిలో రవలు
ు బాధపడుచునదను. బాప్ిు సిం కొర్కు కుడద స్ిధపడుతునదను, ప్వేరిోించిండి.
 సహో . గిరి – నదయొకక ర్క్షణ కొర్కు మరియు ఆరిిక ఇబిందులు కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . అనాానిా (శ్రరను) - మా అనాయ (రాముల్ు) మహిమల్ోకి పపల్ువ బడమనాడ్ర, కుటుాంబ ఆదరణ
కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ. త్ల్లూ దాండ్రరల్ు ఇదా రు మహిమల్ోకి పపల్వడ్ాం వల్న, ఐదుగురు పపల్ూల్ు వాళ్ూ పపత్రుల్
దగగ ర ఉాంటునాారు. (పపల్ూల్ు - ల్ావణయ, అఖిల్, రాజు, కారసతక్, అజెయ్)

ముజాఫ్కా 40:
 సహో . సురజష్ - నా ఆత్మియ ఎదుగుదల్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
o నేను బి.పప తో మరియు ఆసాతా సమసయతో బాధప్డ్రచునాాను, ప్ారరిధాంచాండమ.
o నేను ఆరిధక ఇబాందుల్తో బాధప్డ్రచునాాను, ప్ారరిధాంచాండమ.

తానిి ఫక ే (పథత) పథోరధ నా మానవులు:
 సహో . జాన్ సుబాారావు - కడుపు నోప్ితో మరియు గవయస్ిటక్
ే సమసయలతో బాధపడచువవర్ు ప్వేరిిచిండి.
o భార్య (స్ో నీ) కిడీి స్ోట న్ త్మస్ివేయుటకు సర్ిరీ జ్రిగినది. పూరిుగవ కోలుకొనునట్ు జ ప్వేరిిచిండి.
o మా ఇదో రి కుమార్ుల చదువులకొర్కు ప్వేరిిచిండి.
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Nythil Camp – Prayer Requests:
 Bro. Isaac – I’m having financial problems, please pray.
o Pray my mother Premavathi suffering from headache.
o My son (Srikar) bleeding blood from his nose. Please pray for his healing.
o My brother (Venkata Ramana) having financial problems, also pray for his shop.
o My brother’s wife (Kirthi) is pregnant. Pray for her free delivery.
o my father (Raj Kumar) suffering from chest pain, please pray for his health
o There is lot of pressure in the fore man duty, please pray.
o My daughter (Bhavika) has eye sight problem and has lot of fear because of eye
sight and unable to go outside at nights.
 Bro. Ramu, Bro. D. Srinivas – Pray that GOD may speak to them for their Salvation.
 Bro. Peda Babu – My brother-in-law (Venkat Ratnam) family having some difficulties,
please pray that the problems may be solved.
 Bro. Venkata Ratnam – Pray for my son (Tejaswi) salvation.
 Bro. Moshey – wants to get trade work in their company.
o Please pray for my house construction.
 Bro. Hanoch - Pray for my son's (Sudhir and Jagadish) Salvation.
 Bro. Vishnu - I’m having financial problems and debts, Also, I’m suffering from skin
problem please pray.

Al Dafra Camp – Prayer Requests:
 There is no entry inside Al Dhafra camp. Please pray that God may open doors in this
camp.
 Please pray for the below brothers who could not attend the ministry.
Bro. Raju Bro. Srinu Bro. Sai
Bro. Babji Bro. Anil
Bro. Raju
 Bro. Ravi – My wife applied for nursing job. Pray that God may provide job.
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నెతిల్ కథయంప్ు పథోరధ నా మనవులు:
 సహో . ఇస్వికు – ఆరిిక సమసయలు ఉనదియ, ప్వేరిిించిండి.
o తలిు (ప్రేమవతి) ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
o నద కుమార్ుడు (శ్రేకర్) ముకులోించ ర్కు ము కవర్ుతుింది, సాసథ త కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
o నద సహో దర్ుడు (వింకట ర్మణ) ఆరిిక ఇబిందులు, మరియు వవయప్వర్ిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
o నద సహో దర్ున భార్య (కరరు ి) గర్భవతి అయనది, సుఖ్ పేసవిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
o నా త్ాండమర (రాజ్ కుమార్) గుాండ నోపపతో బాధప్డ్రచునాాడ్ర, మాంచ్చ ఆరోగయాం కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
o ఫో ర్ మెన్ డ్ూయటీల్ో చాల్ా ఒతిత డమ ఉనాది, ప్నిఒతిత డమ త్గినటు
ూ ప్ారరిధాంచాండమ.
o నా కుమారెత (భావిక) కాంటి చూప్ు సమసయతో బాధప్డ్రతాంది, దీనివల్న రాతిర ప్ుట ఎకకడమకి వెళాల్ల
అనా భయప్డ్రత్ుాంది.
 సహో . రవము, సహో . డి. శ్రేనవవస్ – విరియొకక ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . ప్ెదో బాబు – నద బావగవర్ు (వింకట్ ర్తిిం) కుటుింబిం ఇబిందిలో ఉనదర్ు, ప్వేరిోించిండి.
 సహో . వింకటర్తిిం – మా కుమార్ుడు (తేజ్స్ిా) ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 సహో . మోష్ర – నద కింప్ెనీ లో టరేడ్ వర్క కవవవలన కోర్ుకుింటునదిను, ప్వేరిిించిండి..
o నద ఇలు
ు కటుట కోనుటకు దేవున సహాయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . హనోకు - మా కుమార్ులు (సుదీప్ మరియు జ్గదీష్) ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 సహో . విష్ు
ణ - ఆరిిక ఇబిందులు మరియు అపుీలు ఉనదియ, నదకు చప్ిీ వేస్ినది నద ఆరదగయిం కొర్కు
ప్వేరిోించిండి.

అల్ దఫథో పథోరధ నా మనవులు:
 కవయింపు లోనకి వళళడదనకి అనుమతి లేదు. ఈ కవయింపు లో దేవుడు దదార్ిం తెర్ుునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 ఈ కిింే ది సహో దర్ులు పరిచర్యలో పలోకడదనకి రవవడింలేదు విరి కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
సహో . రవజు

సహో . మయరిు సహో . శ్రేను

సహో . పేవీణ్

సహో . స్వయ

 సహో . ర్వి – నద బార్య నరిిింగ్ ఉదో యగిం కొర్కు అప్ెు జ చేస్ిింది, దేవుడు సహాయిం చేయునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
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Raha Village – Prayer Requests:
 Bro. Mohan, Bro. Shyam, Bro. Manidhya, Bro. Nagu, Bro. Nagesh, Bro. Athma Rao,
Bro. David, Bro. Nagendra - Please pray for their families
 Bro. Dala Bahadur, Bro. Dil Kumar - Suffering from back pain.
 Bro. Paidi Raju - Pray for my house construction in India.
 Bro. Satyanarayana (New Brother) - Pray for his salvation.
 Bro. Athma Rao - Pray for my brothers wife (Annapoorna) Suffering from kidney
stones.
 Bro. Mohan Rao – My sister-in-law (Dhrowpathi) not having children, please pray that
GOD may visit her in due time.
 Bro. Praveen Kumar – Pray for my spiritual growth and also pray for my Job.
 Bro. Sridhar – My friend (James) because of low hemoglobin company sent him back
to India, pray for his good health.
 Bro. Mubin - Suffering from chest pain.
 Bro. Srinivas David – Pray for my health.
 Bro. Naidu - Pray for my mother salvation.
 Bro. Shyam – one metal went inside near my eye, please pray for my healing.

Saadiyat Island - Prayer Requests:
 Bro. David - I have written DSC examination in Hyderabad, please pray that I may
clear the exam.
 Bro. Ramesh - Please pray that I may clear the depts. of my family.
 Bro. Puli Raju - Please pray that I may clear the depts. of my family.
 Bro. Pandu – I’m Suffering from health problems. Please pray that god may give good
health.
 Please pray that he may get seat in Engineering.
 Bro. Samuel Jacob - We are searching for room in Saadiyat Island camp, please pray
that God may provide.
 Bro. Narendar – My wife is suffering from stomach pain.
o My Father is suffering from diabetes.
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రథహ విలు జ్ పథోరధ నా మనవులు:
 సహో . మోహన్, సహో . శ్వయిం, సహో . మనధయ, సహో . నదగు, సహో . నగేష్, సహో . ఆతమ రవవు, సహో . డేవిడ్,
సహో . నదగేిందే – వీరి యొకక కుటుింబముల కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . దల బహదూర్, సహో . దిల్ కుమార్ – నడుము నోప్ితో బాధపడుతునదర్ు, ప్వేరిోించిండి.
 సహో . ప్ెైడి రవజు – ఇాండమయా ల్ో మా గృహాం నిరాిణాం కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . సతయనదరవయణ (కొేతు సహో ) - ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . ఆతమ రవవు - నద సహో దర్ున భార్య (అనిపూర్ణ ) కిడీి స్ోట న్ సమసయతో బాధపడుునదిర్ు, సాసథ త
కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . మోహన్ రవవు - నద కోడలు (ధరౌపతి) ప్ిలులు లేక బాధపడుతునదిర్ు, ప్వేరిిించిండి.
 సహో . పేవీణ్ కుమార్ – నద ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు మరియు నా ఉదో యగాం ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . శ్రేధర్ - నద స్రిహతుడు (జ్ేమ్సి) లో-హమోగదుబిన్ వలన కింప్ెనీ ఇిండియా పింప్ిించేస్ిింది, తన
ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . ముబిన్ – చదతి నోప్ితో బాధపడుునది, ప్వేరిోించిండి.
 సహో . శ్రరనివాస్ డేవిడ్ – నా యొకక ఆరోగయాం కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . నాయుడ్ర – నా త్ల్లూ రక్షణ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . శాయమ్ - నా కాంటి దగగ ర ఒక చ్చనా ఇనుము ముకక దొ రిాంది, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.

స్థద్ియత్ ఐలాండ్ కథయంప్ు పథోరధ నా మనవులు:
 సహో . డేవిడ్ – నేను డి. స్. స్ి పరిష్ హైదరవబాద్ లో రవస్వను, ప్వస్ అవునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . ర్మేష్ – ఇింటలు అపులు తిర్ునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . పులి రవజు - – ఇింటలు అపులు తిర్ునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . పిండు – నేను అనదరదగయింతో బాధపడుునదను, దేవుడు మించ ఆరదగయిం ఇచునటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . శ్వమయయల్ జ్ఞకబ్ – స్వదియత్ ఐలాిండోు ర్ మ్స చుసుునిం, దేవుడు సహాయిం కొరకు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . నరజాందర్ - నా భారయ కడ్రప్ు నోపపతో బాధప్డ్రచునది, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
o నా త్ాండమర డ్యాబెటిస్ తో బాధప్డ్రచునాారు సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
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NPCC Camp – Prayer Requests:
 Bro. Srinivas – I’m Suffering from severe backpain. Please pray for his healing.
o Please pray for my mother, sister and brother.
 Pray for new brothers Bro. Srimanth & Bro. Puttraj
 Pray for Kannada brother’s salvation and spiritual growth.
 Bro. Shekar - I'm completely alcohol addicted, unable to come out of it. Please pray.
 Bro. Rajesh – Pray for my spiritual growth.
o Pray for me and for my sister’s marriage.
o Please pray for house construction at my native place.
 Bro. Chanti - I’m working in night shift, please pray that I may transferred to day shift.
 Bro. Suresh - I’m suffring from chest pain, please pray for my healing.
 Bro. Shankar - My Mother (Priscilla) suffering from Heart problem, Pray for her healing.
 Bro. Shyam – My brother’s child is suffering from cough.
 Bro. Surya – My father got hurt in his hand while drinking. Please pray that he may
leave drinking.

Salam City Camp – Prayer Requests:
 Pray for Bro. Prabhakar and Bro. Yesu Babu – Pray for their spiritual growth and
ministry in Salam city.
 Pray for the vacant seats in the bus which goes to pick-up Salam-City brothers (bus
consists of 30 seat but only 10 seats were filled - remaining 20 seats to be filled.)
 Bro. YesuBabu - Pray for my family spiritual growth.
o Pray for his Sister (Anantha Kumari & Annamani & Shantha Kumari) that LORD
may visit them in due time and bless them with children.
 Bro. Shankar – Pray for his Spiritual growth, to understand the word of God and
worship the LORD boldly.
o Pray for his daughter to find suitable spiritual life partner.
 Bro. Stephen – Pray for my spiritual growth
 Few brothers are not attending to the camp ministry as their roommates are closing
the doors due to delay in camp meeting.
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యెన్స.పి.సి. సి కథయంప్ు పథోరధ నా మనవులు:
 సహో . శ్రేనవవస్ – నేను నడుము నోప్ితో బాధపడుచునదను. సాసథ త కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
o మా తలిు , సహో దరి, మరియు సహో దర్ుడు కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 నూతనింగవ వసూ
ు ని సహో దర్ులు సహో . శ్రేమింత్, సహో . పుట్ రవజ్.
 కనడ సహో దర్ుల ర్క్షణ కొర్కు మరియు ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . శ్రఖ్ర్ - పూరిుగవ ముిందుకు బానస అయప్ో యాను, విడుదల కలుగునటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . రవజ్ేష్ – నద ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
o నద యొకక మరియు నద సహో దరివివవహిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
o ఇింటిదగగ ర్ ఒక గృహము నరిమించుకొనుటలో దేవుడు సహాయిం చేయునటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . చింటి - నేను రవతిే పుట డూయటీ చేసు ునదిను, డే డూయటీ కి మారినటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . సురేష్ (నేప్వలీ) - చదతి నోప్ితో బాధపడుచునదిను, సాసథ త కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . శాంకర్ - మా త్ల్లూ (పపరస్పకల్ూ ) గుాండ సమసయల్తో బాధప్డ్రచునది, ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . శాయమ్ - మా సహో దరుడమ కుమారుడ్ర దగుగతో బాధప్డ్రత్ునాాను, ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . సూరయ - నా త్ాండమర త్గినమాయకాంల్ో చేయికి గాయమయినది, మా త్ాండమర తాగుడ్ర
మానివేయునటు
ూ ప్ారరిధాంచాండమ.

సలాం సిట్ీ కథయంప్ు పథోరధ నా మనవులు:
 సహో . పేభాకర్ & సహో . యేసుబాబు – విరి పరిచర్య మరియు ఆత్మమయ ఎడుగుదలకు ప్వేరిిచిండి.
 30 స్పట్ బసుి వసుుింది కవనీ 10 స్పటరు నిండుతునదయ, ఆన స్పటు ు నిండుటకు ప్వేరిిచిండి.
 సహో . యేసుబాబు – నదయొక ఆత్మమయ ఎడుగుదలకు, కుటుింభ ర్క్షణ కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
o సహో దరిలు (అనింత కుమారి & అనదిమన & శ్వింతద కుమారి) ప్ిలులు కలు
గ నటు ప్వేరిిచిండి.
 సహో . శింకర్ – ఆత్మమయ ఎడుగుదలకు, వకయిం అరవిమవునటు
ు మరియు దేవున ఆరవధ్ిించుటట కు ప్వేరిిచిండి.
o కుమారు ఆత్మమయ బాగవసామిమ ప్ ిందుటకు ప్వేరిిచిండి.
 సహో . పేభాకర్ – ఇలు
ు కటుకోడదనకి సథ లము దో ర్ుకనటు
ు ప్వేరిోించిండి.
 సహో . స్పటఫెన్ – నద యొకక ఆత్మమయ ఎదుగుదల కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
చదలామింది సహో దర్ులు కవయింపు మినస్పటక
ే ి రవలేకప్ో తునదర్ు, ఎిందుకనగవ ర్ మేమట్ి తలుపులు వేస్రసు ునదర్ు
కవయింపు మీటిింగ్ నుించ లేటగ ా వసుునదర్న, అటాు చేయకునుినటు
ు ప్వేరిోించిండి.
26-Oct-2017

40

Al Yahar Camp – Prayer Requests:
Bro. Praveen
Bro. Ashok
Bro. Ramesh

Bro. Suman Bro. Thirupathi
Bro. Sarvesh Rao
Bro. Srinivas Rao
Bro. Sindhu
Bro. Venkatesh Rao
Bro. Rambabu
Bro. Sampath

 Bro. Praveen - Suffering from back pain, please pray.
o My mother suffering from eye pain, and also taking treatment please pray.
o Also, please pray for my family.
 Bro. Suman - House construction was stopped in middle, please pray that GOD may
help for re-construction.
o I'm having financial problems.
o Please pray for my family.
 Bro. Ashok - Suffering from back pain, chest pain and eye pain. Please pray.

Musaffa - 32
 Bro. Peter - My father rib got fractured, please pray for his healing.
 Bro. Nehemiah – Pray for my son-in-law (Bhushan) salvation.

Reem Island – Prayer Requests:

Bro. Shankar

Bro. Joshua

Bro. John

 Bro. Sameer - Please pray for my general shift.

Al Javar Camp:
 Bro. Nehemiah – My elder son (Gangadhar) suffering from paralysis, please
pray.
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అల్ యహర్ కథయంప్ు పథోరధ నా మనవులు:
సహో . పేవీణ్

సహో . సుమన్ సహో . తిర్ుపతి సహో . సరేాశ్ రవవు

సహో . శ్రేనవవస్ రవవు

సహో . అశ్ోక్

సహో . శ్రేను

సహో . ర్మేష్ సహో . సింపత్

సహో . వింకటరష్ రవవు సహో . రవింబాబు

 సహో . పేవీణ్ – నడుము నోపుతో బాధపడుతునదను, సాసు త కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
o నద తలిు కింటి నోప్ితో బాధపడుతునదను, టీేట్మింట్ కూడద వళతునదర్ు, సాసు త కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
o నద కుటుింబిం కొర్కు ప్వేరిోించిండి.
 సహో సుమన్ – మా గృహనర్మర్ణిం మధయలో ఆగిప్ో యనది, తిరిగి నరిమించుటకు ప్వేరిిించిండి.
o ఆరిిక సమసయలతోబాధపడుచునదిము ప్వేరిిించిండి.
o నద కుటుింబిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . అశ్ోక్ – నడుము నోప్ితో బాధపడుతునదిను ప్వేరిిించిండి.

ముసఫథ - 32
 సహో . ప్పటర్ – మా తిండిే రిబ్ి ఫవేకుర్ అయాయయ, సాసథ త కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో . నెహేమియా - నా అల్ుూడ్ర (భలషణ్) రక్షణ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.

రసమ్ ఐల ండ్
సహో . శాంకర్

సహో . జయషువ సహో . జాన్

 సహో . సమీర్ - నాకు జనరల్ షపఫ్ట్ కి మారుినటు
ూ ప్ారరిధాంచాండమ.

అలజావర్ క్కయాంపు
 సహో . నెహేమియా - నా పెదా కుమారుడ్ర (గాంగాధర్) ప్క్షవాత్ాంతో బాధప్డ్రత్ునాాడ్ర, ప్ారరిధాంచాండమ.
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General Prayer Requests:
 Bro. Joseph Santosh and Hannah new family coming to fellowship, pray for brother as
he is trying for Job in Abu Dhabi.
 Bro. Louis – Pray for his health and restoration.
 Sis. Saudhamini and Sis. Manadakani – Pray for their health.
 Uncle Prabhudas is suffering from Parotomegaly.
 Sis. Vimala’s mother (Bagyam) is not feeling well, please pray.
 Bro. Jeremiah – Suffering from cold and fever.
 Bro. Peter – My sister having family problems, please pray.
 Sis. Nissi not feeling well. Pray for her recovery.
 Pray for Samuel’s mother who is not feeling well.
 Bro. Srinivas (NPCC) – Travelling from India to Abu Dhabi, please pray.
 Sis. Jerimiah – Not feeling well, please pray.

List of people who took decision during the Special Meetings
Please pray that God may continue to speak for obeying of waters of baptism.
Name
Bro. Manmadarao
Bro. A. Dillirao
Bro. Prashant
Bro. M. Srinu
Bro. V. Nikhil
Bro. Akhilesh Yadav
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Name
Bro. KoradiYesuraju
Bro. Satya sai Ganesh
Bro. Ch. Ram Rao
Sis. Blessy David
Bro. karunaker
Bro. Harish

Name
Bro. Samuel Paul
Bro. D Srinivas
Bro. B. Steven
Bro. Ramesh
Bro. P. Sudheer Kumar
Sis. Angeela
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స్థమానయ పథోరధ నా మానవులు:
 సహో . జయస్ెఫ్ సాంతోష్ మరియు హనాా (నూత్న కుటుాంబాం) మన సాంఘమునకు వసుతనాారు.
సహో దరుడ్ర అబల దబీల్ో ఉదో యగ ప్రయత్ాాం చేసత ునాాడ్ర, ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో దరి. సౌదామిని మరియు సహో దరి. మాందగిని - వీరి యొకక ఆరోగయాం కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 ప్రభుదాస్ అాంకుల్ ప్రోటమేగల్ల సమసయతో బాధప్డ్రచునాారు, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో దరి. విమల్ వారి త్ల్లూ (భాగయాం) అనారోగయాంగా ఉనాారు, ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . జెరజమియ - జల్ుబు మరియు జవరాం తో బాధప్డ్రచునాాడ్ర, సవసథ త్ కొరకు ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . పీటర్ - నా సహో దరి కుటుాంబాంల్ో సమసయల్ు తిరునటు
ూ ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో దరి. నిస్పీ అనారోగయాంతో ఉనాారు, ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . శామలయల్ - నా త్ల్లూ అనారోగయాంతో బాధప్డ్రచునానుర, ప్ారరిధాంచాండమ.
 సహో . శ్రరనివాస్ (యిెన్.పప. స్ప. స్ప) - ఇాండమయా నుాంచ్చ అబల-దాబి కి వ సుతనాాను, క్షజమా ప్రయాణాం కొరకు
ప్ారరిధాంచాండమ.

ప్ోత్యక కుడడకలలొ కొంతమంద్ి సహో దరులు యేసుకరస
ీ ు ుప్ోభువును సాంత రక్షకునిగ్థ
అంగ్సకరించుట్కు తీరథమనినుేకునరు
పేరు

పేరు

పేరు

మనమద రవవు

కొర్డి యెసు రవజు

సముఎల్ ప్వల్

ఏ. డిలిు రవవు

సతయ స్వయ గనష్

డి. శ్రేనవవస్

ఫేషవింత్

హెచ్. రామ రావు

స్ీ్ఫెన్

ఎిం. శ్రేను

భ్ు స్ిి డేవిడ్

రమేష్

వి. నఖిల్

కరుణాకర్

పప. సుధీర్ కుమార్

అఖిల్ేష్ యాదవ్

హరీష్

ఏాంజెల్ా
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General Prayer Points:






















Pray for New Brothers & Sisters, New Families to join with us.
Pray for brothers who are working in Night shifts.
Pray for brothers and sisters who are waiting for new jobs.
Pray for brother’s who are working on Friday to get Friday Off.
Pray for brothers who are preparing for vacation.
Pray for peace in families, good health and children education.
Pray for brother’s who are having financial problems and job pressures
Pray brothers who are having family problems.
Pray brothers who are irregular to church because of complacent. Also, pray for those
who are having less desire and who are saying invalid reasons.
Pray for camp ministry.
Pray for our brothers from various camps
Pray for brother’s safety and job security.
Pray for young brothers & sister who are waiting for their life partners
Pray for our children studying higher studies. (William & Anurag)
Pray for HEBRON Hyderabad that GOD may pour his spirit on all responsible
brotheren to maintain unity and many may see the glory of our LORD JESUS CHRIST
and experience HIS presence in HEBRON.
Pray for Bro. Theodore Uncle good health.
Pray for local church promise (Ezekiel 47: 9) and also for Universal Promises to be
fulfilled.
Thank God for fulfilling last year promise Romans 8:37
Pray for newly baptized believers for their spiritual growth.
Pray for Church spiritual growth.
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స్థమానయ పథోరధ నా అంశ్థలు:
 నూతనింగవ వసూ
ు న సహో దర్ులు సహో దరిలు కొర్కు మరియు అిందరి కుటుింబాల కొర్కు వయకిగతగల వవరి
కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 నైట్ ష్ిఫ్టట లో’ పనచేసు ున వవరికొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 ఉదో యగవల కొర్కు ఎదుర్ుచూసుుని సహో దర్ులు సహో దరిల కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సహో దర్ుల ర్క్షణ కొర్కు మరియు శుకేవవర్ిం స్ెలవు కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 స్ెలవులు (వకేష్న్) కొర్కు స్ిదోపడుతుని వవరి కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 కుటుింభములోు సమదదనము మరియు ప్ిలుల చదువులకొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 ఉదో యగ వోతిు డితో మరియు ఆరిిక ఇబాిందులతో బాధపడుతునివవరి కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 కుటుింభ సమసయలతో బాధపడుతునివవరి కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 సింఘమునకు తర్చుగవ రవనవవరి కొర్కుమరియు ఆసకిు లేక అనేక కవర్ణదలుచెప్రీ వవరి కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 కవయింప్ి లో అిందరి సహో దర్ుల బదేత కొర్కు మరియు ఉదో యగ బదేత కొర్కు ప్వేరిిచిండి.
 ఉనత విదయలు చదువుతుని ప్ిలుల కొర్కు ప్వేరిిచిండి. (విలయమ్సి & అనురవగ్)
 హేబోే న్ కొర్కు ప్వేరిిించిండి. బాధయతగల సహో దర్ులమిధ దేవుడు తన ఆతమన మిండుగవ కుమమరిించునటు
ు ,
స్వింగములో ఐకయత కలు
గ నటు
ు , మరియు అిందర్ు పేబువైన యేసు కరస
ే ు ును మహమను చుచునటు
ు ,
హేబోే న్ లో దేవున సనిది అనుబవినుునటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 తియోడేర్ అింకులిక మించ ఆరదగయిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి ప్వేరిిించిండి.
 సింఘ వవగవోనము ( యెహేజ్ేకలు 47:9) కొర్కు మరియు స్వర్ాతిేక వవగవోనము నర్వేర్ునటు
ు ప్వేరిిించిండి.
 గత సింవతిర్ వవగవోనిం (రదమా 8:37) నర్వేరిునిందుకు దేవునకి వ ిందనలు.
 నూతనగవ బాప్ిు సిం తిసుకన విస్వాసుల కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
 సింఘ ఆత్మమయ విశ్వాసిం కొర్కు ప్వేరిిించిండి.
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