
முழு உலகத்திற்கும் த்வனாகதிய நம் சதிருஷ்டிகர் ஜெபத்்க் 
தகட்டு, ப்தில் ஜகாடுக்கதிறார். இது எத்்ன அரு்ையான வதிஷயம்! 
இதயசு, “வானத்திலும் பூைதியதிலும் சகல அ்திகாரமும் எனக்குக் 
ஜகாடுக்கபபட்டிருக்கதிறது” என்று ஜசான்னார். ஆகதவ, இதயசுவுக்கு 
எல்லா வல்ல்ையும் இருக்குைானால், நீ ஜெபதிக்கும்தபாது என்ன 
நடக்கும் என்று உன்னால் தயாசதிததுப பார்க்க முடிகதிற்ா...

ஜெப உடனபடிக்கை 
பதிள்ளைகளுக்கான 



அனபுள்ள பரம தகைபபனே, நரீ் 

என்ே னநசித்து, உம் பிள்்ளயாகை 

மாற்ியதறகைாகை நன்ி.

கை ிரு்ப
நான் உம்்ை தநசதிக்கதிதறன்

ைனன வசனம் 
நாம் த்வனு்டய பதிள்ளைகஜளைன்று 
அ்ைக்கபபடுவ்தினாதல பதி்ாவானவர் நைக்குப பாராட்டின 
அன்பு எவவளைவு ஜபாதிஜ்ன்று பாருஙகள. – 1 தயாவான் 3:1

இனயசு உனனபாில் சநனதாஷமாய் மகைிழ்நது, 
தம்மு்டய அனபிேிமித்தம் அமர்நதிருபபார்; 
அவர் உனனபாில் ஜகைம்பீரமாய்க கை்ளிகூருவார்.

னதவன நம்்ம எநத அ்ளவுககு னநசிககைி்ார் எனப்த எல்னலாரும் அ்ிநது 
ஜகைாள்ள னவண்டும் எனறு விரும்பிய இனயசு, ஒரு னமய்பப்ேயும், 
கைாணாமல் னபாே அவனு்டய ஆட்டயும் பற்ிய ஒரு கை்த்யச் 
ஜசானோர். அநத னமய்பபன கைாணாமல் னபாே ஆடடின மீது மிகுநத 
அககை்் ஜகைாண்டிருநததால், மற் எல்லா ஆடுகை்்ளயும் விடடுவிடடு, 
கைாணாமல் னபாே அநத ஒரு ஆட்டத் னதடித் னபாோன. ஏஜேன்ால் 
அவன அ்தக கைாபபாற் விரும்பிோன. ஆடுகைள சில னநரஙகை்ளில் 
வழிதவ்ி, தஙகைள ஜசாநத வழியில் னபாய்விடும். அபனபாது அ்வகை்்ளக 
கைரடிகைள, ஓநாய்கைள, அல்லது சிஙகைஙகைள தாககைி சாபபிடடுவிடக கூடும். 

     ஒரு சிறு்பயன  
   அல்லது சிறுஜபண் இனயசு்வத் தன  

    இரடசகைராகை ஏறறுக ஜகைாளளும்னபாது    
இபபடித்தான இருககும் எனறு இனயசு 

ஜசால்கைி்ார் – அவர்கைள கைாணாமல் னபாே 
நி்லயிலிருநது, கைண்டுபிடிககைபபடட 

நி்லககுச் ஜசல்கைி்ார்கைள. அது பரனலாகைத்தில் 
மிகுநத சநனதாஷத்்தயும், மகைிழ்ச்சி்யயும், 

ஜகைாண்டாடடத்்தயும்  
ஜகைாண்டு வருகைி்து!

அனபுள்ள பரம தகைபபனே, நரீ் 

என்ே னநசித்து, உம் பிள்்ளயாகை 

மாற்ியதறகைாகை நன்ி.

ஆடுக்ளை ஆபததுக்களைதிலிருந்து பாதுகாபபது ஒரு தையபபனதின் தவ்ல, 

அ்்தய்ான் இந்் தையபபனும் ஜசய்ான். அ்்க் கண்டுபதிடித்தபாது  

அவன் ைதிகவும் ைகதிழ்ந்து, அ்்த ்ன் த்ாளகளைதில் சுைந்து வீட்டுக்குக்  

ஜகாண்டு வந்்ான். பதின்னர், அவன் வதிருந்து ஜகாண்டாடி ைகதிழ்ந்்ான்!

32



உம்மை நேசித்துக் 
கீழ்ப்படிய உதவுமனநசி உம்்ம னநசித்துக 
கைீழ்பபடிய உதவும்

ைனன வசனம் 
உன் த்வனாகதிய கர்த்ாதிடத்தில் உன் முழு இரு்யதத்ாடும், உன் 
முழு ஆததுைாதவாடும் உன் முழு ைனத்ாடும் அன்புகூருவாயாக; 
இது மு்லாம் பதிர்ான கற்ப்ன. – ைதத்யு 22:37, 38. இனயசுவுககுக கைீழ்பபடிநது, அவ்ரப 

பினபறறுவது ஒரு பரவசமூடடும் பயணம்!

ஆபிரகைாம் னதவனுககுக கைீழ்பபடிநதார். அவர் தன ம்ேவி்யயும், தன 
சனகைாதரேின மகைோகைிய னலாத்து்வயும் கூடடிக ஜகைாண்டு, தஙகைள 
உ்ட்மகை்்ள எல்லாம் எடுத்துக ஜகைாண்டுப பு்பபடடார். ஆபிரகைாமின 
கைீழ்பபடிதல் அவர் தன வாழ்நாள முழுவதும் கைீழ்பபடிதலிலும், அனபிலும், 
விசுவாசத்திலும் வ்ளருவதன ஜதாடககைமாகை இருநதது. 

ஆபிரகைாம் னதவ்ே னநசித்தார். 
அவர் மிகை, மிகை, மிகை நீண்ட கைாலத்திறகு முன 

வாழ்நதவர். அவர் மிகைவும் வயது முதிர்நதவராேனபாது, 
னதவன அவாிடம், “ந ீஉன னதசத்்தயும், உன 

குடும்பத்தா்ரயும், உன உ்விேர்கை்்ளயும் விடடுப பு்பபடடு, 
நான கைாண்பிககும் னதசத்திறகுப னபா. நான உன்ே 

ஆசீர்வதித்து, உன சநததி்ய ஜபாிய னதசமாகை மாறறுனவன. 
ந ீபிரபலம்டநது, மற்வர்கைளுககு ஆசீர்வாதமாகை 
இருபபாய். உனோல் பூமியிலிருககும் எல்னலாரும் 

ஆசீர்வதிககைபபடுவார்கைள” எனறு  
ஜசானோர். 

வதிரும்புகதிறார். நாம் அவருக்குக் கீழ்பபடியும்தபாது,நாம் த்வனுக்குக் கழீ்பபடிய தவண்டுஜைன்று அவர்

அவ்ர தநசதிக்கதிதறாம் என்ப்்க் காண்பதிக்கதிதறாம்.

சாராள, இதுதான 

வாககுபபண்ணபபடட 

னதசம்!

னதவன நம்்ம 
ஆசீர்வதித்தி 
ருககைி்ார்!
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நரீ் என்ே னநசிபபது 
னபால நானும் பி்்ர 
னநசிககை உதவும்.

னதவன நம்்ம 

னநசிபபது னபால நாம் பி்்ர 

னநசிககை னவண்டும் எனபதன 

அர்த்தம் எனே? அ்தப பற்ிப 

பார்பனபாம். ஒருவன இனயசுவிடம், 

“எேககுப பி்ன யார்?” எனறு 

னகைடடான. இனயசு அதறகு  

ஒரு கை்தச் ஜசால்லி  

வி்ளககைிோர். 

நரீ் என்ே னநசிபபது 
னபால நானும் பி்்ர 
னநசிககை உதவும்.

ைனன வசனம் 
நான் உஙகளைதில் அன்பாயதிருக்கதிறதுதபால நீஙகளும் 
ஒருவாதிஜலாருவர் அன்பாயதிருக்கதவண்டுஜைன்பத் 
என்னு்டய கற்ப்னயாயதிருக்கதிறது. – தயாவான் 15:12

மேதுருககைம் 

என வார்த்்தகை்ளால் மடடுமல்ல, 
ஜசயல்கை்ளாலும் அனபு கைாடட 
விரும்புகைின்ன.

“எருசனலமிலிருநது எாினகைாவுககுப னபாய்க ஜகைாண்டிருநத ஒருவ்ே 
னமாசமாே ஒரு கூடடத்திேர் அடித்துத் தாககைி, அவனு்டய பணத்்தயும், 
்வத்திருநத எல்லாவற்்யும் எடுத்துக ஜகைாண்டு, பாதி இ்நத நி்லயில் 
சா்லனயாரத்தில் விடடுச் ஜசன்ார்கைள. அவவழினய வநத ஒரு ஆசாாியன 
ஒதுஙகைி, சா்லயின மறுபு்ம் வழியாகைச் ஜசனறுவிடடான.” அவேிடம் 
மேதுருககைனம இல்்ல. ஜதாடர்நது இனயசு, “மதத் த்லவோகை இருநத 
ஒரு னலவியனும் அநத வழினய வநதனபாது, னவறு பககைம் னபாய்விடடான” 
என்ார். ஓ, உண்்மயாகைவா? அடுத்து எனே நடநதது ஜதாியுமா? “ஒரு 
சமாாியன (மற்வர்கை்ளால் தாழ்வாகை எண்ணபபடடவன) கைாயபபடட அநத 
மேித்ேப பார்த்து, எனே ஜசய்தான ஜதாியுமா? அவனுககு உதவி ஜசய்து, 
னதவனு்டய அன்ப ஜவ்ளிபபடுத்திோன. அவனு்டய கைாயஙகை்்ளச் 
சுத்தம் ஜசய்து, கைடடுப னபாடடு, ஒரு பாதுகைாபபாே இடத்திறகு அவ்ேக 
ஜகைாண்டு ஜசனறு, அவ்ேப பராமாிபபதறகைாே பணம் ஜகைாடுத்தான.

நீ 
பயபபடானத. நான உன்ேப பார்த்துக ஜகைாளனவன.

தயவு ஜசய்து எேககு உதவும்.

இதயசு இந்்க் க்்்ய, “ந ீயும் தபாய அபபடிதய 

காயபபட்டவர்களுக்குச் ஜசயய தவண்டுஜைன்று நான்
வதிரும்புகதிதறன்” என்று ஜசால்லி முடித்ார்.
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என பாவஙகைளுககைாகை 

வருநதுகைின்ன. 

என்ேச் சுத்திகைாியும்.

ைனன வசனம் 
என் அக்கதிரைம் நீஙக என்்ன முற்றதிலும் 
கழுவதி, என் பாவைற என்்னச் சுத்திகாதியும். 
– சஙகீ்ம் 51:251:2

மேநதிரும்புதல் 

இனயசு என்ே மனேிககைி்தால்  
நானும் பி்்ர மனேிககை விரும்புகைின்ன.

னபதுரு இனயசுவிடம், 

“நமககு வினராதமாகைப பாவம் 

ஜசய்கைி்வர்கை்்ள எத்த்ே மு்் 

மனேிககை னவண்டும், 7 மு்்யா?” 

எனறு னகைடடார். அதறகு இனயசு, 

“7 X 70 மு்்” எனறு ஜசால்லி, 

மறஜ்ாரு கை்த்யச் ஜசால்லத் 

ஜதாடஙகைிோர். 

அனபுள்ள 
னதவனே, தயவு 
ஜசய்து என்ே 

இரடசியும்.

உம்்மக ஜகைஞசிக னகைடகைின்ன, என மீதும், என குடும்பத்தின மீதும் 
இரஙகும்!

அம்மா, 
எேககுப பயமாகை இருககைி்து.

ம்ம், நான 

எனே ஜசய்ய 

னவண்டும்?

முனஜோரு கைாலத்தில் இருநத ஒரு ராொ தன னவ்லககைாரர்கை்்ளக கூபபிடடு, 
ஒவஜவாருவரும் தனேிடம் எவவ்ளவு கைடனபடடிருககைி்ார்கைள எனறு 
னகைடடான. அவர்கை்ளில் ஒரு னவ்லககைாரன தனோல் ஜகைாடுத்துத் தரீ்ககைனவ 
முடியாத அ்ளவிறகு அதிகைமாகைக கைடனபடடிருநதான. அநத ராொ, “ந ீஎேககுக 
ஜகைாடுககை னவண்டிய பணத்திறகு பதிலாகை உன்ேயும், உன குடும்பத்்தயும் 
அடி்மகை்ளாகை விறகைப னபாகைின்ன” எனறு ஜசானோன. அநத மேிதனோ 
அழத் ஜதாடஙகைி விடடான. அநத ராொவும் மேதிரஙகைி அவேிடம், “உன 
கைடஜேல்லாம் மனேிககைபபடடுவிடடது!” எனறு ஜசானோன. 
விடுத்லயாே அவன னபாய், 
தனேிடம் ஜகைாஞசம் கைடனபடடிருநத 
ஒரு னவ்லககைார்ேப பார்த்து, அவன 
அநதப பணத்்தக ஜகைாடுககைவில்்ல 
என்ால் சி்்யில் அ்டத்துவிடுவதாகை 
பயமுறுத்திோன. அநத னவ்லககைாரன 
ஜகைஞசிக னகைடடும், இவன மேமிரஙகைாமல் 
அவ்ேச் சி்்யில் அ்டத்தான.

என பாவஙகைளுககைாகை 

வருநதுகைின்ன. 

என்ேச் சுத்திகைாியும்.

அது ராொவுக்குத ஜ்ாதிய வந்்தபாது, அவன் ைதிகுந்் தகாபை்டந்து,  

“ஜபால்லா் தவ்லக்காரதன! ந ீஜகஞசதிக் தகட்ட்ால் ந ீஎன்னதிடம்  

வாஙகதியதிருந்் ஜபாதிய ஜ்ா்க்ய ைன்னதிததுவதிட்தடன். அத்  

இரக்கத்் ந ீஏன் உன் தவ்லக்காரனுக்குக் காண்பதிக்கவதில்்ல?”  

என்று கத்தினான். பதின்னர் அவ்னச் சதி்றயதில் அ்டததுவதிட்டான்.
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ைனன வசனம் 
கர்த்ாதவ, என் முழு இரு்யதத்ாடும் உம்்ைத 
து்திபதபன்; உம்மு்டய அ்திசயஙக்ளைஜயல்லாம் 
வதிவாதிபதபன். – சஙகீ்ம் 9:1

ஆ
ராத்ே 

இதயசு பதிறந்்தும், அஙகு ைதிகுந்் ைகதிழ்ச்சதி உண்டாயதிற்று! 
த்வதூ்ர்கள இறஙகதி வந்து, ‘உன்ன்த்தில் இருக்கதிற த்வனுக்கு 
ைகதி்ையும், பூைதியதில் சைா்ானமும், ைனதி்ர் தைல் பதிாதியமும் 
உண்டாவ்ாக.’” என்று கூறதினார்கள.  குைந்்் இதயசு்வக் 
கண்டு ஆரா்திக்க தையபபர்கள வந்்ார்கள. 

நீண்ட கைாலத்திறகு முனேர்,  

அதாவது 2000 ஆண்டிறகும் னமறபடட 

கைாலத்திறகு முனேர், மாியாள எனனும் 

இ்ளம்ஜபண்்ண கைாபிாினயல் எனனும் னதவதூதன 

சநதித்தான. அவன ஒரு வினசஷித்த ஜசய்தி்யக 

ஜகைாண்டு வநதிருநதான: “மாியான்ள, பயபபடானத. 

ந ீனதவேிடம் கைிரு்ப ஜபற்ாய். ந ீகைர்பபம் தாித்து, 

ஒரு மகை்ேப ஜபறுவாய். அவருககு இனயசு எனறுப 

ஜபயாிடுவாயாகை. அவர் ஜபாியவராகை இருபபார், 

உனேதமாே னதவனு்டய குமாரன  

எேபபடுவார்.” 

நான உம்்மத் திேமும் துதிககை 
விரும்புகைின்ன!

அநதப 
பிரகைாச நடசத்திரம் 
எஙகை்்ள குழந்த 

இனயசுவிடம் நடத்திச் 
ஜசன்து.

னதவனு்டய 
குமாரேின 

பி்பபுககைாகை அவருககு 
ஸனதாத்திரம்!

எஙகை்ளிடம் 
பாிசுகைள 
உண்டு!

என அழகைாே 

மகைனே!

பூமியில் 

சமாதாேம்!

இதயசு்வக் கனம் பண்்தி, ஆரா்தித்து தபால, நாமும்  

அவ்ரக் கனபபடுத்தி, ஆரா்திக்க தவண்டும். 

உம்மை என் முழு 

இருதயத்தோடும 

துதிப்பேன்!

உம்்ம என முழு 

இருதயத்னதாடும் 

துதிபனபன!

ைாதியாளும், தயாதசபபும், தையபபர்களும், ஞானதிகளும்  
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யார், நாோ? 
நான இல்்ல! 
னபசாமல் இரு!

இனயசுனவ, நான உம்்ம 
என கைர்த்தராகைப பினபற் 
விரும்புகைின்ன. நரீ் 
விரும்புகைி்படி என்ே மாறறும்.

ைனன வசனம் 
ஒருவன் என் பதின்தன வர வதிரும்பதினால், அவன் ்ன்்னத ்ான் 
ஜவறுதது, ்ன் சதிலு்வ்ய அனு்தினமும் எடுததுக்ஜகாண்டு, 
என்்னப பதின்பற்றக்கடவன். – லூக்கா 9:1

அர்பபணிபபு  

இனயசுனவ, நான எபனபாதும் உஙகைளுககு 
விசுவாசமாகை இருககை விரும்புகைின்ன.

திடீஜரே னபதுருவுககு இனயசு ஜசானேது நி்ேவுககு வநதுவிடடது, 
அவர் ஓடிப னபாய், கைத்ி அழுதார். னபதுரு மிகைவும் மேஸதாபபபடடார். 
ஆோல், இனயசு னபதுரு்வ விடடுவிடவில்்ல. தாம் உயிர்த்ஜதழுநத 
பினேர், இனயசு தினபாியா  கைடறகை்ரயில் னபதுருவுடன கைா்ல உணவு 
சாபபிடடு அவ்ர மனேித்தார். னபதுரு தம்மு்டய சீஷோகை இருநது, 
மற்வர்கை்்ள சீஷர்கை்ளாககை னவண்டுஜமனறு இனயசு விரும்பிோர். 
னபதுரு தவறு ஜசய்தவர் என்ாலும், னபதுரு உண்்மயில் தம்்மக 
கைர்த்தராகைப பினபற் விரும்புகைி்ார் எனப்த இனயசு அ்ிநதிருநதார். 

இனயசு னபதுருவிடம், 
னசவல் கூவுவதறகு முன னபதுரு 

தம்்ம 3 மு்் மறுதலிபபார் எனறு 
ஜசானோர். இனயசு சிலு்வயில் 

அ்்யபபடுவதறகு முனேர் விசாாிககைபபடட 
முற்த்தில், னபதுரு அ்தனய ஜசய்தார். 

எல்னலாரும் னபதுரு்வ அ்டயா்ளம் கைண்டு 
ஜகைாள்ளத் ஜதாடஙகைியதும், னபதுரு தான 
இனயசுவுடன இருநத்த மறுதலித்தார். 

அபனபாது னசவல் கூவியது.

நீயும் அவர்கை்ளில் 

ஒருவன எனறு 

எஙகைளுககுத் ஜதாியும். நீயும் 

கைலினலய்ேப னபாலப 

னபசுகைி்ாய்!

நீயும் 
இனயசுவுடன 
இருநதாய்!

ஜகைாககைரகனகைா இவனும் இனயசுவுடன இருநதான!

அ்ன் பதின்பு தபதுரு ஒருதபாதும்இதயசு்வ ைறு்லிக்கவதில்்ல.

இனயசுனவ, நான உம்்ம 
என கைர்த்தராகைப பினபற் 
விரும்புகைின்ன. நரீ் 
விரும்புகைி்படி என்ே மாறறும்.
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நான பிதா்வ 

னவண்டிகஜகைாளளுனவன, 

அபஜபாழுது எனஜ்ன்்ககும் 

உஙகைளுடனேகூட இருககும்படிககுச் 

சத்திய ஆவியாகைிய னவஜ்ாரு 

னதற்ரவா்ள்ே அவர் 

உஙகைளுககுத் தநதருளுவார்.

என்ே உம்மு்டய பாிசுத்த 

ஆவியிோல் நிரபபும். 

எேககைாே உம் திடடஙகை்்ள 

அ்ிய விரும்புகைின்ன.

ைனன வசனம் 
ஆவதியதினால் நதி்றந்து.. 
இருஙகள. – எதபசதியர் 5:18 ஆ 

சார்நதிருத்தல் 

இனயசுனவ, என்ே உம்மு்டய 
பாிசுத்த ஆவியிோல் நிரபபி, 
உம்்மப னபால மாறறும்.

இனயசு தம் ஆவி்ய அனுபபி, ச்ப தன ஊழியத்்தத் 
ஜதாடஙகைச் ஜசய்தார். சில நாடகைளுககுள, ஜபநதஜகைாஸனத எனனும் 
வினசஷித்த நா்ளில், ஒரு பலத்த கைாறறு அடிககும் னவ்்ளயில் அவர் 
எல்னலா்ரயும் தம் பாிசுத்த ஆவியிோல் நிரபபிோர். 

இதயசு, ”நான் 
நீஙகள  வரமுடியா் ஒரு தூர 

இடத்திற்குப தபாகதிதறன். ஆனால் 
கவ்லபபடா்ீர்கள, உஙகளுடன்  என் 
ஆவதி்ய வதிட்டுப தபாகதிதறன்” என்றார். 
இதயசு சதிலு்வயதில் ைாதிதது, உயதிருடன் 

எழுந்து, பரதலாகத்தில் இருக்கும் ்ம் 
பதி்ாவதின் வலது பக்கத்தில் அைரும் முன் 

நடந்்து இதுதவ. அவர் நம்்ைத 
்னதிதய வதிட்டுவதிடவதில்்ல.

வாவ!

நானும் 
உம்முடன வருகைின்ன.

நன்ி, 
இனயசுனவ.

அறபுதம்!

அவரு்டய ஆவதியானவர் எபதபாதும் அவர்களுடன்  

த்ற்றரவாளைனாகவும், கற்பதிபபவராகவும்,  

வைதிநடததுபவராகவும் இருபபார்.

என்ே உம்மு்டய பாிசுத்த 

ஆவியிோல் நிரபபும். 

எேககைாே உம் திடடஙகை்்ள 

அ்ிய விரும்புகைின்ன.
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என்னை உம்மு்ைய கிரு்ை, 

சத்ியம், மற்றும் நீ் ியின 

கருவியாக மாற்றும்.

என்ே உம்மு்டய கைிரு்ப, 

சத்தியம், மறறும் நீதியின 

கைருவியாகை மாறறும்.

என்னை உம்மு்ைய கிரு்ை, 

சத்ியம், மற்றும் நீ் ியின 

கருவியாக மாற்றும்.

ைனன வசனம் 
கதிரு்பயதினாலும் சத்தியத்தினாலும்  
நதி்றந்்வராய, நைக்குளதளை வாசம்பண்்தினார்; அவரு்டய 
ைகதி்ை்யக் கண்தடாம்; அது பதி்ாவுக்கு ஒதர தபறானவரு்டய 
ைகதி்ைக்கு ஏற்ற ைகதி்ையாகதவ இருந்்து. – தயாவான் 1:14

தாககைம் 

நானும் முயறசி ஜசய்து எபனபாதும் 
உண்்ம்யனய னபசப னபாகைின்ன.

இதயசு நீ்தி்ய வதிரும்பதினார். இதயசு ஒரு சதிறுபதிள்ளை்ய 
தவ்்னபபடுததுகதிறவன் ஜகாடிய ்ண்ட்னக்கு ஆளைாவான் 
என்று ஜசான்னார். பதிறரால் கவனதிக்கபபடா் சதிறுவர்களுக்கும், 
வதியா்தியுளளைவர்களுக்கும், ஏ்ைகளுக்கும் அவர் உ்வதினார்.

சீஷர்கைள இனயசுவிடம், 
“பரனலாகை ராஜயத்தில் யார் மிகை 

முககைியமாேவர்?” எனறு னகைடடார்கைள. 
இனயசுவுககு அவர்கைள எனே நி்ேககைி்ார்கைள 

எனபது ஜதாியும், எேனவ அவர் ஒரு 
சிறுபிள்்ள்ய அ்ழத்தார். பினேர் அவர் தம் 

சீஷர்கை்்ளப பார்த்து, மிகைவும் வியபபுககுாிய 
ஒன்்ச் ஜசானோர். “இநதச் சிறுபிள்்ள்யப 

னபாலத் தன்ேத் தாழ்த்துகைி்வன எவனோ 
அவனே பரனலாகை ராஜயத்தில்  

ஜபாியவன ஆவான”  
என்ார்.

இதயசு இ்திலும் தைலான ஒன்்றச் ஜசான்னார்: “என் நாைத்தில் 
ஒரு சதிறுபதிள்ளை்ய ஏற்றுக்ஜகாளளும் எவனும் என்்னதய 

ஏற்றுக் ஜகாளகதிறான்.” இதயசு அபபடித்ான் ஜசான்னார், 
ஏஜனனதில் அவர் உண்்ை்ய ைட்டுதை தபசதினார்.

இனயசுனவ, நானும் 
உம் மடியில் உடகைார 

விரும்புகைின்ன!

இனயசு 

என்ே 

னநசிககைி்ார்.

இனயசுனவ, 
உம்மால் என்ேச் சுகைமாககை முடியும்.

இனயசுனவ, 

உமககு 

சாபபிட ஏதாவது 

னவண்டுமா?

வநது 

என பககைத்தில் 

நில்.
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உம்முடைய 
மகிடமகககாகவும், 
உம்டமப் பினபற்ற பி்றடை அடைககும்படியும் எனடனைப் பயனபடுத்தும்.

ைனன வசனம் 
ஆ்கயால், நீஙகள புறபபட்டுபதபாய 
சகல ொ்திக்ளையும் சீஷராக்கதி, பதி்ா 
குைாரன் பாதிசுத் ஆவதியதின் நாைத்திதல 

சஷீராககுதல் 

இனயசு்வப பினபறறும்படி யா்ர நான அ்ழககைலாம்?

பவுல் னவதாகைமத்தில் 
மிகை முககைியமாே ஒரு நபர். அவர் 

புதிய ஏறபாடடில் பல புத்தகைஙகை்்ள 
எழுதிோர். ஆோல் பவுல் முனபு 

கைி்ிஸது்வ ஜவறுககைி்வராகைவும், 
அவருககு எதிாியாகைவும் இருநதார். 

கைி்ிஸது்வப பினபற்ியவர்கை்்ளக 
ஜகைா்ல ஜசய்தார். ஆோல்  

இனயசு அவ்ர  
மாற்ிோர்.

த்வன் சவு்லக் கு்ைாக்கதினார், சவுல் ்ான் தபான 
இடஙகளைதிஜலல்லாம் இதயசு்வப பற்றதி பதிரசஙகம் பண்்த 

ஜ்ாடஙகதினார். சவுலின் ஜபயர் பதின்னர் பவுல் என்று ைாற்றபபட்டது.
இதயசுவுக்காக உலகத்்த ்்லகீைாக ைாற்றதிய அவர் த்வனுக்கு 

  ைகதி்ை ஜசலுத்தி, ைற்றவர்களும் அத்தபால் ஜசயயும்படிக் கற்பதித்ார்.

ஆண்டவனர, 
நரீ் யார்?

ஒருநாள சவுல் (அவரது ஜபயர் பவுல் எனறு மாறும் முனேர்) ஒரு 
வழியில் னபாய்க ஜகைாண்டிருநதார். அபனபாது, திடீஜரே மிகைப 
பிரகைாசமாே ஒரு ஜவ்ளிச்சம் வாேத்திலிருநது அவர் மீது வீச, 
அவர் கைீனழ விழுநது விடடார். அவருககு பார்்வ னபாய்விடடது. 
அபனபாது, “சவுனல, ந ீஏன என்ேத் துனபுறுத்துகைி்ாய்?” என் 
சத்தத்்தக னகைடட சவுல், “ஆண்டவனர, நரீ் யார்?” எனறு னகைடடார். 
“ந ீதுனபுறுத்துகைி் இனயசுதான நான.” சவுல் பயநது நடுஙகைத் 
ஜதாடஙகைிோர். அவரால் மூனறு நாடகைளுககு ஒன்்யும் பார்ககை 
முடியவில்்ல.

உம்மு்டய 
மகைி்மககைாகைவும், 
உம்்மப பினபற் பி்்ர அ்ழககும்படியும் என்ேப பயனபடுத்தும்.

1918



இயேசுவின் நாமத்தில் 
ஜெபிக்தியேன். ஆஜமன்.
இனயசுவின நாமத்தில் 
ஜெபிககைின்ன. ஆஜமன.

ைனன வசனம் 
ஆ்லால், த்வன் எல்லாவற்றதிற்கும் தைலாக அவ்ர 
உயர்த்தி, ... எல்லா நாைத்திற்கும் தைலான நாைத்் 
அவருக்குத ்ந்்ருளைதினார். – பதிலிபபதியர் 2:9,11ஆ 

அதிகைாரம் 

பர்தினமயு கூபபிடடனபாது, பதில் ஜகைாடுத்த 
இனயசு ந ீகூபபிடும்னபாதும் பதில் ஜகைாடுபபார்.

பர்தினமயு, “இனயசுனவ, எெமாேனர, எேககு இரஙகும்!” எனறு கைத்திோன.   

அஙகைிருநதவர்கைள பர்தினமயுவிடம் அனபாகை இருககைவில்்ல. அவர்கைள, 
“னபசாமல் அ்மதியாகை இரு!” எனறு அவ்ே அதடடிோர்கைள. ஆோல் 
பர்தினமயு ஜதாடர்நது இனயசு்வக கூபபிடடுக ஜகைாண்னட இருநதான. 
அவன சத்தத்்தக னகைடட இனயசு, “அவ்ே எனேிடம் அ்ழத்து 
வாருஙகைள” என்ார். உடனே பர்தினமயு தன னமல்சட்ட்யக கைழற்ி 
வீசிவிடடு, குதித்து எழுநது இனயசுவிடம் ஓடிோன. இனயசு அவேிடம், 
“உேககு எனே னவண்டும்?” எனறு னகைடடார். பர்தினமயு, “நான 
பார்்வய்டய னவண்டும்!” என்ான.

குருடோே 
பர்தினமயு ஜதருவில் 

பிச்்சஜயடுத்து வாழ்நது வநதான. 
அவன இனயசு்வயும், அவர் ஜசய்த 
அறபுதஙகை்்ளயும் அ்ிநதிருநதான. 

இனயசு எபபடி வியாதியுள்ளவர்கை்்ளயும், 
குருடர்கை்்ளயும், நடககை 

முடியாதவர்கை்்ளயும் சுகைமாககைிோர் 
எனறு அவன னகைளவிபபடடிருநதான. 

இனயசு தன்ேயும் சுகைமாககை  
னவண்டும் எனறு பர்தினமயு 

விரும்பிோன.

இதயசுவுக்கு நம்்ைச் சுகைாக்கும் வல்ல்ை 
உண்டு என்ப்் பர்்திதையு வதிசுவாசதித்ான். 

பர்்திதையு ்னக்குப பார்்வ கதி்டத்தும் எபபடி 
சந்த்ாஷபபட்டிருபபான் என்று தயாசதிததுப பாருஙகள. 

வாவ! 
அரு்ம!

இதயசு 

அரு்ையானவர்!

கைவ்லபபடானத, பர்தினமயு, அவர் உன்ேக கூபபிடுகைி்ார்!

இனயசுனவ, 

எனோல் 

உம்்மப பார்ககை 

முடிகைி்து!

உன விசுவாசம் 

உன்ேச் 

சுகைமாககைியது.
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த்வனு்டய கதிரு்ப என்்ன அவரு்டய 
அன்பான பதிள்ளையாக ைாற்றதியது.

கீழ்பபடி்லுக்குப பதின் வருவது ஆசீர்வா்ம். 

நம்்ை தநசதிபபவர்க்ளை ைட்டுதை நாம் 
தநசதிக்க தவண்டும். 

நாம் பதிற்ர ைன்னதிக்க தவண்டுஜைன்றும், 
ைனஸ்ாபம் ்வததுக் ஜகாளளைக் 
கூடாஜ்ன்றும் இதயசு வதிரும்புகதிறார்.

நாம் ைகதிழ்ச்சதியாயதிருக்கும்தபாது ைட்டும் 
த்வ்னத து்திக்க தவண்டும். 

நாம் இதயசு்வப பதின்பற்ற 
அர்பப்திக்கும்தபாது, அவர் நம்்ை 
அ்திகைாகத ்ம்்ைப தபால ைாற்றுவார்.

பாதிசுத் ஆவதியானவர் நம் வைதிகாட்டியாக 
இருக்கதிறார். 

இதயசுவுக்குச் சதிறு பதிள்ளைகளுக்குக் 
ஜகாடுக்க தநரைதில்்ல.

பதிறருக்கு இதயசு்வப பற்றதிச் ஜசால்ல 
இதயசு ஜபாதியவர்க்ளை ைட்டுதை 
பயன்படுததுகதிறார். 

வானத்திலும் பூைதியதிலும் எல்லா 
அ்திகாரமும் த்வனு்டயது. 

இதயசுவதின் நாைத்தில் வல்ல்ை 
இருபப்ால், ஜெபம் வல்ல்ையானது. 

நான் ஜெபதிக்கும்தபாது த்வன் தகட்கதிறார்.

4. சாி அல்லது தவ்் வடடமிடடுக கு்ித்து, 
பதில்கை்்ளப பற்ிக கைலநதானலாசிககைவும்.

	 1   10 நாட்களுக்கு நீயாகதவ அந்் ஜெபத்்ச் ஜசய.

	 2   அபபடி ஜெபதிக்கும்தபாது, ஜெப உடன்படிக்்கச் 
ஜசயது ஜகாளளும்படி யா்ர அ்ைக்கலாம் என்று 
இதயசு உனக்குக் காண்பதிக்கும்படி அவாதிடம் தகள.

	 3   அந்் நபருடன் தசர்ந்து 40 நாட்கள நீ 
அவருக்காகவும், அவர் உனக்காகவும் இந்் 
ஜெபத்் ஜெபதியுஙகள. அந்் நபர் உன்னு்டய 
நண்பன், அம்ைா, அபபா, அக்கா, 
்ங்க, ்ம்பதி, அண்்ன், ்ாத்ா, 
பாட்டி, ஆசதிாதியர் அல்லது தபா்கராக 
இருக்கலாம்.

	 4   உன் ஜெபஙகளுக்கு த்வன் எபபடி 
ப்தில் ஜகாடுததுக் ஜகாண்டிருக்கதிறார் என்ப்் 
உன்னு்டய ஜெபப பஙகாளைருடன் பகதிர்ந்து ஜகாள.	

	 5   ஜகாடுக்கபபட்ட தவ்வசனஙக்ளை ைனனம் ஜசய.

	 6 		இதயசுவதின் நற்ஜசய்தி்யப பதிறாதிடம் பகதிர்ந்து 
ஜகாள.

	 7   பு்திய ஜெபப பஙகாளைர் ஒருவருடன் இ்்ந்து, 
தைதல ஜகாடுக்கபபட்ட 6 காாதியஙக்ளை ைீண்டும் 
ஜசய. நீஙகள தசர்ந்து இதயசு்வப பதின்பற்றலாம்.

என் ஜபயர்: 
___________________________ 
இன்று நான் சதிறுபதிள்ளைகளுக்கான 
ஜெப உடன்படிக்்கயதில் ஜெபதிக்க 
ஆரம்பதிதத்ன்.

இன்்றய த்்தி: ______________

என் ஜெப உடன்படிக்்கப 
பஙகாளைர்கள 
__________________  ________
ஜபயர்  த்்தி 
__________________  ________
ஜபயர் த்்தி

__________________  ________
ஜபயர் த்்தி

சாதியா  ்வறா 

சாதியா  ்வறா 
சாதியா  ்வறா 

சாதியா  ்வறா 

சாதியா  ்வறா 

சாதியா  ்வறா 

சாதியா  ்வறா 

சாதியா  ்வறா 

சாதியா  ்வறா 

சாதியா  ்வறா 

சாதியா  ்வறா 
சாதியா  ்வறா 

ஜசய்மு்் 
1. ஜெப உடனபடிக்கை்ய மீண்டும் பார்ககைவும்.

2. 40 நாடகைளுககு ஜெப உடனபடிக்கையில்  
இருபப்த ்வத்து ஜெபிககைவும்.

3. ஜெபத்திறகைாே னவத வசேஙகை்்ள மேேம் 

ஜெபிபபது எபபடி

ஜெப உடனபடிக்கை்ய

 

    
ச ிறுபிள்்ளகைளுககைாே 
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 கைிரு்ப	  அன்புளளை பரை ்கபபதன, என்்ன 
தநசதிதது, உம் பதிள்ளையாக 
ைாற்றதிய்ற்காக உைக்கு நன்றதி. 

 அனபு	  உம்்ை தநசதிதது, உைக்குக் கீழ்பபடிய 
உ்வதி ஜசயயும்.

 மேதுருககைம்   நீர் என்்ன தநசதிபபது தபால நானும் 
ைற்றவர்க்ளை தநசதிக்க உ்வும்.

 மேநதிரும்புதல்    என் பாவஙகளுக்காக வருந்துகதிதறன். 
என்்னச் சுத்திகாதியும்.

 ஆராத்ே   என் முழு இரு்யதத்ாடும் உம்்ைத 
து்திபதபன்!

 அர்பபணிபபு   இதயசுதவ, உம்்ை  நான் என் 
கர்த்ராகப பதின்பற்ற வதிரும்புகதிதறன். 
நீர் வதிரும்புகதிறபடி என்்ன ைாற்றும்.	

 சார்நதிருத்தல்		  என்்ன உம் பாதிசுத் ஆவதியால் 
நதிரபபும். எனக்காக நீர் ்வத்திருக்கும் 
்திட்டஙக்ளை அறதிய வதிரும்புகதிதறன்.

 தாககைம்	  என்்ன உம்மு்டய கதிரு்ப, 
சத்தியம், ைற்றும் நீ்தியதின் 
தூதுவனாக்கும்.

 சீஷராககுதல்	  என்்ன உம்மு்டய 
ைகதி்ைக்காகவும், பதிறர் உம்்ைப 
பதின்பற்ற அ்ைக்கும்படியும் 
பயன்படுததும்.

 அதிகைாரம்	  இதயசுவதின் நாைத்தில் ஜெபதிக்கதிதறன். 
ஆஜைன்.
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