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First Fruits ஊழியத்தின் தரிசனம்:
முதல் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்கள் (கிறிஸ்துவை அறியாத
குடும்பங்களிலிருந்து இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள்) திருமணத்திற்கு ஏற்ற
துணையை தேடும் போது அநேக சவால்களை சந்திக்கின்றனர்.
ஆகையால்,முதல் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்கள் அவிசுவாசியுடன்
இணைக்கப்படாமல், கிறிஸ்துவுக்குள் தங்கள் குடும்பத்தை கட்ட
உதவும்படியாக தேவன் தந்த தரிசனம் தான் இந்த First Fruits ஊழியம்.
எப்படி தொடங்கியது:
தங்களுடன் வேலை செய்த முதல் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்களின்
இன்னல்களை கண்டு பாரப்பட்ட 5 தேவ பிள்ளைகளை கொண்டு தேவன் First
Fruits ஊழியத்திற்கு வித்திட்டார். அவர்கள் கூடி ஜெபித்து, 23October 2010
அன்று இந்த ஊழியம் தொடங்க தேவன் கிருபை செய்தார். மேலும்,
கர்த்தருடைய ஏவுதலின்படி,அநேகர் பயனடைய www.firstfruitsmatrimony.com
என்ற இணையத்தளம் உருவாக்கப்பட்டது.
எப்படி செயல்படுகிறது :
ஐந்து பேரைக் கொண்டு தொடங்கிய இந்த ஊழியம் தற்போது சிறு குழுவாக
செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த இணையதளத்தில் உலகமெங்கும் உள்ள முதல்
தலைமுறை கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் இவர்களை திருமணம் செய்ய
விருப்பமுள்ள கிறிஸ்தவர்களும் இலவசமாக பதிவு செய்யலாம். இதில் பதிவு
செய்பவர்கள் சோர்ந்து போகாமல் விசுவாசத்தோடு காத்திருக்க, ப்ரிமேரிட்டல்
செமினார் மற்றும் கவுன்சிலிங் நடத்தப்படுகிறது. இந்த ஊழியத்தை பற்றி
அறியாத அனைவருக்கும் இது சென்று சேர முயற்சி எடுத்து வருகிறோம்.
மேலும் முதல் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்களை குறித்த பாரம் உள்ள கிறிஸ்தவ
குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்களும் முன்வந்து பதிவுசெய்ய
உற்சாகப்படுத்துகிறோம்.
உங்களின் பங்களிப்பு:
இந்த தேவ தரிசனத்தில் எங்களோடு இணைந்து, சூழ்நிலை வாய்க்கும்போது
உங்கள் சபைகளில், ஜெப ஐக்கியங்களில் மற்றும் உங்களுக்கு
தெரிந்தவர்களுக்கு இந்த ஊழியத்தை குறித்து அறிவித்து, தேவை
உள்ளவர்களை பதிவு செய்ய உற்சாகப்படுத்துங்கள். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
எங்கள் ஊழியத்தின் பணிகளில் இணைந்துகொள்ள கர்த்தர் உங்களை
ஏவுவாரானால், writetofirstfruits@gmail.com க்கு email அனுப்புங்கள்.
ஜெப வீரர்கள் குழு
பதிவு செய்பவர்களை சரிபார்க்கும் குழு
செயல்படுத்தும் குழு
இணையதள பராமரிப்பு குழு
தரிசனத்தை பிறருக்கு அறிவிக்கும் குழு
போஸ்டர் டிசைன் & மாதாந்திர செய்திமடல் குழு
ப்ரிமேரிட்டல் செமினார் மற்றும் கவுன்சிலிங் குழு
இந்தக் கடைசி காலங்களில், FirstFruits ஊழியம் அநேக முதல் தலைமுறை
கிறிஸ்தவர்களின் கண்ணீர் துடைக்கும் ஊழியமாகவும், கிறிஸ்துவுக்குள்
குடும்பங்களைக் கட்ட உதவும் ஊழியமாகவும் செயல்பட ஜெபிக்கிறோம்,
முயற்சிக்கிறோம்.

2 கொரிந்தியர் 6:14 அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன்
பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக;

www.firstfruitsmatrimony.com (பதிவு இலவசம்)
writetofirstfruits@gmail.com

FIRST FRUITS
A mission for
First
Generation
Believers in
building
Godly
families

Vision of First Fruits ministry
First Fruits ministry is focused on helping First Generation believers (Mudhal
Thalaimurai Christhavar in Tamil - he/she has accepted Christ from other faith) who
are facing challenges in finding a suitable life partner. First Fruits was conceived out of
the burden that God's children should not to be unequally yoked and henceforth help
them to build Christ centered families.
How it all started
It all started with 5 people who were burdened by the trials faced by First generation
believers at their workplace especially at the point of marriage. As they started to pray
together, God by HIS grace helped in launching First Fruits marriage bureau on 23rd
October 2010. Soon they felt the necessity to make it go online as early as possible and
by God’s immense grace it has landed in www.firstfruitsmatrimony.com.
How it all works:
God has added more people with similar burden and we work as a small team to fulfill
the vision of this ministry. The First Fruits matrimonial site acts as a pool of profiles in
which all First Generation believers and people who are willing to marry First
Generation believers can register for Free. To enrich and encourage the registered
members, we conduct premarital seminars and counselling. We are trying to use every
possible opportunity to spread the word about First Fruits matrimony for not only
people saved from other faith but also generational Christians to come forward to
marry First Generation believers by registering in this matrimonial site .
How can you get involved?
We at First Fruits encourage each of you to be a part of this mission journey and
spread word about First Fruits matrimony whenever an opportunity arises in your
Church, fellowships, and prayer gatherings. Listed below are few things that you can
get involved in:
Prayer Warriors Team
Profile Validation Team
Operations Team
Website maintenance Team
Promotions Team
Premarital Seminar and Counselling Team
Flyer and Newsletter Team
If you’re led by the Lord to get involved in this ministry, please mail to
writetofirstfruits@gmail.com. As we are in the end days, we are earnestly praying and
sincerely working towards, First Fruits to be a God’s channel of blessing and answer to
infinite First Generation believers who are reaching the throne of Grace with tears and
cry of pain for a solution.
2 Corinthians 6:14 - Be ye not unequally yoked together with unbelievers.

www.firstfruitsmatrimony.com (free registration)
writetofirstfruits@gmail.com

