
மு� உலகத்ேிறகும் தேவனைபாகிய நம் சிருஷ்டிகர மெைத்டேக் 
தகட்டு, ைேில மகபாடுக்கி்பார. இது எத்ேடனை அருடமயபானை விஷயம்! 
இதயசு, “வபானைத்ேிலும் பூமியிலும் சகல அேிகபாைமும் எனைக்குக் 
மகபாடுக்க்பைட்டிருக்கி்து” எனறு மசபானனைபார. ஆகதவ, இதயசுவுக்கு 
எலலபா வலலடமயும் இருக்குமபானைபால, நீ மெைிக்கும்தைபாது எனனை 
நைக்கும் எனறு உனனைபால தயபாசித்து்ப ைபாரக்க முடிகி்ேபா...

செப உ்டனபடிக்ற்க
ைிளடளைகளுக்கபானை

PCc_bookletp24_TAMIL.indd   1PCc_bookletp24_TAMIL.indd   1 6/23/22   7:51 AM6/23/22   7:51 AM



அன�ளை பரம த்கப்பலன, நரீ 

எனறன லநசித்து, உம் பிளறைைர்க 

மரறைிைதற்கர்க நனைி.

்க ிருறப
நபான உம்டம தநசிக்கித்ன

மனைனை வசனைம் 
நபாம் தேவனுடைய ைிளடளைகமளைனறு 
அடழக்க்பைடுவேினைபாதல ைிேபாவபானைவர நமக்கு்ப ைபாைபாட்டினை 
அனபு எவ்வளைவு மைபாிமேனறு ைபாருஙகள. – 1 தயபாவபான 3:1

     ஒரு சிறுறபைன 
   அல்லது சிறுசபண் இலை�றவத் தன 

    இரடச்கரர்க ஏறறுக் ச்கரளளும்லபரது    
இப்படித்தரன இருக்கும் எனறு இலை� 

சசரல்கிைரர – அவர்கள ்கரணரமல லபரன 
நிற்லைி�ருநது, ்கண்டுபிடிக்்கப்பட்ட 

நிற்லக்குச் சசல்கிைரர்கள. அது பரல்லர்கத்தில 
மிகுநத சநலதரஷத்றத�ம், ம்கிழ்ச்சிறை�ம், 

ச்கரண்்டரட்டத்றத�ம் 
ச்கரண்டு வரு்கிைது!

அன�ளை பரம த்கப்பலன, நரீ 

எனறன லநசித்து, உம் பிளறைைர்க 

மரறைிைதற்கர்க நனைி.

2
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இலை� உனலபரில சநலதரஷமரய் ம்கிழ்நது, 
தம்முற்டை அனபினிமித்தம் அமரநதிருப்பரர; 
அவர உனலபரில ச்கம்�ரமரய்க் ்கைி�ருவரர.

லதவன நம்றம எநத அைவுக்கு லநசிக்்கிைரர எனபறத எலல்லரரும் அைிநது 
ச்கரளை லவண்டும் எனறு விரும்பிை இலை�, ஒரு லமய்ப்பறன�ம், 
்கரணரமல லபரன அவ�ற்டை ஆடற்ட�ம் பறைிை ஒரு ்கறதறைச் 
சசரனனரர. அநத லமய்ப்பன ்கரணரமல லபரன ஆடடின மீது மிகுநத 
அக்்கறை ச்கரண்டிருநததரல, மறை எல்லர ஆடு்கறை�ம் விடடுவிடடு, 
்கரணரமல லபரன அநத ஒரு ஆடற்டத் லதடித் லபரனரன. ஏசனனைரல 
அவன அறதக் ்கரப்பரறை விரும்பினரன. ஆடு்கள சி்ல லநரங்கைில 
வழிதவைி, தங்கள சசரநத வழிைில லபரய்விடும். அப்லபரது அறவ்கறைக் 
்கரடி்கள, ஓநரய்்கள, அல்லது சிங்கங்கள தரக்்கி சரப்பிடடுவி்டக் �டும். 

அன�ளை பரம த்கப்பலன, நரீ 

எனறன லநசித்து, உம் பிளறைைர்க 

மரறைிைதற்கர்க நனைி.

ஆடுகடளை ஆைத்துக்களைி�ருநது ைபாதுகபா்பைது ஒரு தமய்்பைனைின தவடல,

அடேதயேபான இநே தமய்்பைனும் மசய்ேபான. அடேக் கண்டுைிடித்ேதைபாது

அவன மிகவும் மகிழநது, அடேத் ேன தேபாளகளைில சுமநது �ட்டுக்குக்

மகபாண்டு வநேபான. ைினனைர, அவன விருநது மகபாண்ைபாடி மகிழநேபான!
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உம்றம லநசித்துக் 
்கீழ்ப்படிை உதவும்லநசி உம்றம லநசித்துக் 
்கீழ்ப்படிை உதவும்

மனைனை வசனைம் 
உன தேவனைபாகிய கரத்ேபாிைத்ேில உன மு� இருேயத்தேபாடும், உன 
மு� ஆத்துமபாதவபாடும் உன மு� மனைதேபாடும் அனபுகூருவபாயபாக; 
இது முேலபாம் ைிைேபானை கறைடனை. – மத்தேயு 22:37, 38.

ஆபிர்கரம் லதவறன லநசித்தரர. 
அவர மி்க, மி்க, மி்க நீண்்ட ்கர்லத்திறகு முன 

வரழ்நதவர. அவர மி்கவும் வைது முதிரநதவரரனலபரது, 
லதவன அவரி்டம், “ந ீஉன லதசத்றத�ம், உன 

குடும்பத்தரறர�ம், உன உைவினர்கறை�ம் விடடுப் �ைப்படடு, 
நரன ்கரண்பிக்கும் லதசத்திறகுப் லபர. நரன உனறன 

ஆசீரவதித்து, உன சநததிறை சபரிை லதசமர்க மரறறுலவன. 
ந ீபிரப்லமற்டநது, மறைவர்களுக்கு ஆசீரவரதமர்க 
இருப்பரய். உனனரல �மிைி�ருக்கும் எலல்லரரும் 

ஆசீரவதிக்்கப்படுவரர்கள” எனறு 
சசரனனரர. 

விரும்புகி்பார. நபாம் அவருக்குக் கீழ்பைடியும்தைபாது,நபாம் தேவனுக்குக் கழீ்பைடிய தவண்டுமமனறு அவர

அவடை தநசிக்கித்பாம் எனைடேக் கபாண்ைிக்கித்பாம்.
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இலை�வுக்குக் ்கீழ்ப்படிநது, அவறரப் 
பினபறறுவது ஒரு பரவச�டடும் பைணம்!

ஆபிர்கரம் லதவ�க்குக் ்கீழ்ப்படிநதரர. அவர தன மறனவிறை�ம், தன 
சல்கரதரனின ம்கனர்கிை ல்லரத்துறவ�ம் �டடிக் ச்கரண்டு, தங்கள 
உற்டறம்கறை எல்லரம் எடுத்துக் ச்கரண்டுப் �ைப்பட்டரர. ஆபிர்கரமின 
்கீழ்ப்படிதல அவர தன வரழ்நரள மு�வதும் ்கீழ்ப்படித��ம், அனபி�ம், 
வி�வரசத்தி�ம் வைருவதன சதர்டக்்கமர்க இருநதது. 

சரரரள, இதுதரன 

வரக்குப்பண்ணப்பட்ட 

லதசம்!

லதவன நம்றம 
ஆசீரவதித்தி
ருக்்கிைரர!
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நரீ எனறன லநசிப்பது 
லபர்ல நர�ம் பிைறர 
லநசிக்்க உதவும்.

லதவன நம்றம 

லநசிப்பது லபர்ல நரம் பிைறர 

லநசிக்்க லவண்டும் எனபதன 

அரத்தம் எனன? அறதப் பறைிப் 

பரரப்லபரம். ஒருவன இலை�வி்டம், 

“எனக்குப் பிைன ைரர?” எனறு 

ல்கட்டரன. இலை� அதறகு 

ஒரு ்கறதச் சசரல� 

விைக்்கினரர. 

நரீ எனறன லநசிப்பது 
லபர்ல நர�ம் பிைறர 
லநசிக்்க உதவும்.

மனைனை வசனைம் 
நபான உஙகளைில அனைபாயிருக்கி்துதைபால நீஙகளும் 
ஒருவபாிமலபாருவர அனைபாயிருக்கதவண்டுமமனைதே 
எனனுடைய கறைடனையபாயிருக்கி்து. – தயபாவபான 15:12

மனதுருக்்கம்

நீ 
பைப்ப்டரலத. நரன உனறனப் பரரத்துக் ச்கரளலவன.

தைவு சசய்து எனக்கு உதவும்.

6666
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நரீ எனறன லநசிப்பது 
லபர்ல நர�ம் பிைறர 
லநசிக்்க உதவும்.

என வரரத்றத்கைரல மடடுமல்ல, 
சசைல்கைர�ம் அன� ்கரட்ட 
விரும்�்கிலைன.

“எருசல்லமி�ருநது எரில்கரவுக்குப் லபரய்க் ச்கரண்டிருநத ஒருவறன 
லமரசமரன ஒரு �ட்டத்தினர அடித்துத் தரக்்கி, அவ�ற்டை பணத்றத�ம், 
றவத்திருநத எல்லரவறறை�ம் எடுத்துக் ச்கரண்டு, பரதி இைநத நிற்லைில 
சரற்லலைரரத்தில விடடுச் சசனைரர்கள. அவ்வழிலை வநத ஒரு ஆசரரிைன 
ஒதுங்கி, சரற்லைின மறு�ைம் வழிைர்கச் சசனறுவிட்டரன.” அவனி்டம் 
மனதுருக்்கலம இலற்ல. சதர்டரநது இலை�, “மதத் தற்லவனர்க இருநத 
ஒரு ல்லவிை�ம் அநத வழிலை வநதலபரது, லவறு பக்்கம் லபரய்விட்டரன” 
எனைரர. ஓ, உண்றமைர்கவர? அடுத்து எனன ந்டநதது சதரி�மர? “ஒரு 
சமரரிைன (மறைவர்கைரல தரழ்வர்க எண்ணப்பட்டவன) ்கரைப்பட்ட அநத 
மனிதறனப் பரரத்து, எனன சசய்தரன சதரி�மர? அவ�க்கு உதவி சசய்து, 
லதவ�ற்டை அனறப சவைிப்படுத்தினரன. அவ�ற்டை ்கரைங்கறைச் 
�த்தம் சசய்து, ்கடடுப் லபரடடு, ஒரு பரது்கரப்பரன இ்டத்திறகு அவறனக் 
ச்கரண்டு சசனறு, அவறனப் பரரமரிப்பதற்கரன பணம் ச்கரடுத்தரன.

இதயசு இநேக் கடேடய, “ந ீயும் தைபாய் அ்பைடிதய

கபாய்பைட்ைவரகளுக்கு்ச மசய்ய தவண்டுமமனறு நபான
விரும்புகித்ன” எனறு மசபால� முடித்ேபார.
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என பரவங்களுக்்கர்க 

வருநது்கிலைன. 

எனறனச் �த்தி்கரி�ம்.

மனைனை வசனைம் 
என அக்கிைமம் நீஙக எனடனை முற்ிலும் 
க�வி, என ைபாவம் எனடனை்ச சுத்ேிகபாியும். 
– சஙகீேம் 51:251:2

மனநதிரும்�தல

லபதுரு இலை�வி்டம், 

“நமக்கு விலரரதமர்கப் பரவம் 

சசய்்கிைவர்கறை எத்தறன முறை 

மனனிக்்க லவண்டும், 7 முறைைர?” 

எனறு ல்கட்டரர. அதறகு இலை�, 

“7 X 70 முறை” எனறு சசரல�, 

மறசைரரு ்கறதறைச் சசரல்லத் 

சதர்டங்கினரர. 

அன�ளை 
லதவலன, தைவு 
சசய்து எனறன 

இரடசி�ம்.

அம்மர, 
எனக்குப் பைமர்க இருக்்கிைது.

என பரவங்களுக்்கர்க 

வருநது்கிலைன. 

எனறனச் �த்தி்கரி�ம்.

அது ைபாெபாவுக்குத் மேபாிய வநேதைபாது, அவன மிகுநே தகபாைமடைநது,

8
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இலை� எனறன மனனிக்்கிைதரல 
நர�ம் பிைறர மனனிக்்க விரும்�்கிலைன.

உம்றமக் ச்கஞ்சிக் ல்கட்கிலைன, என மீதும், என குடும்பத்தின மீதும் 
இரஙகும்!

ம்ம், நரன 

எனன சசய்ை 

லவண்டும்?

முனசனரரு ்கர்லத்தில இருநத ஒரு ரரெர தன லவற்லக்்கரரர்கறைக் �ப்பிடடு, 
ஒவ்சவரருவரும் தனனி்டம் எவ்வைவு ்க்டனபடடிருக்்கிைரர்கள எனறு 
ல்கட்டரன. அவர்கைில ஒரு லவற்லக்்கரரன தனனரல ச்கரடுத்துத் தரீக்்கலவ 
முடிைரத அைவிறகு அதி்கமர்கக் ்க்டனபடடிருநதரன. அநத ரரெர, “ந ீஎனக்குக் 
ச்கரடுக்்க லவண்டிை பணத்திறகு பதி்லர்க உனறன�ம், உன குடும்பத்றத�ம் 
அடிறம்கைர்க விற்கப் லபர்கிலைன” எனறு சசரனனரன. அநத மனிதலனர 
அழத் சதர்டங்கி விட்டரன. அநத ரரெரவும் மனதிரங்கி அவனி்டம், “உன 
்க்டசனல்லரம் மனனிக்்கப்படடுவிட்டது!” எனறு சசரனனரன. 
விடுதற்லைரன அவன லபரய், 
தனனி்டம் ச்கரஞ்சம் ்க்டனபடடிருநத 
ஒரு லவற்லக்்கரரறனப் பரரத்து, அவன 
அநதப் பணத்றதக் ச்கரடுக்்கவிலற்ல 
எனைரல சிறைைில அற்டத்துவிடுவதர்க 
பைமுறுத்தினரன. அநத லவற்லக்்கரரன 
ச்கஞ்சிக் ல்கடடும், இவன மனமிரங்கரமல 
அவறனச் சிறைைில அற்டத்தரன.

அது ைபாெபாவுக்குத் மேபாிய வநேதைபாது, அவன மிகுநே தகபாைமடைநது,

“மைபாலலபாே தவடலக்கபாைதனை! நீ மகஞ்சிக் தகட்ைேபால நீ எனனைிைம்

வபாஙகியிருநே மைபாிய மேபாடகடய மனனைித்துவிட்தைன. அதே

இைக்கத்டே நீ ஏன உன தவடலக்கபாைனுக்குக் கபாண்ைிக்கவிலடல?”

எனறு கத்ேினைபான. ைினனைர அவடனை்ச சிட்யில அடைத்துவிட்ைபான.
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மனைனை வசனைம் 
கரத்ேபாதவ, என மு� இருேயத்தேபாடும் உம்டமத் 
துேி்பதைன; உம்முடைய அேிசயஙகடளைமயலலபாம் 
விவபாி்பதைன. – சஙகீேம் 9:1

ஆ
ரரதறன

நீண்்ட ்கர்லத்திறகு முனனர, 

அதரவது 2000 ஆண்டிறகும் லமறபட்ட 

்கர்லத்திறகு முனனர, மரிைரள என�ம் 

இைம்சபண்றண ்கரபிரிலைல என�ம் லதவ�தன 

சநதித்தரன. அவன ஒரு விலசஷித்த சசய்திறைக் 

ச்கரண்டு வநதிருநதரன: “மரிைரலை, பைப்ப்டரலத. 

ந ீலதவனி்டம் ்கிருறப சபறைரய். ந ீ்கரப்பம் தரித்து, 

ஒரு ம்கறனப் சபறுவரய். அவருக்கு இலை� எனறுப் 

சபைரிடுவரைர்க. அவர சபரிைவரர்க இருப்பரர, 

உனனதமரன லதவ�ற்டை குமரரன 

எனப்படுவரர.” 

அநதப் 
பிர்கரச நடசத்திரம் 
எங்கறை குழநறத 

இலை�வி்டம் ந்டத்திச் 
சசனைது.

எங்கைி்டம் 
பரி�்கள 
உண்டு!

உம்றம என மு� 

இருதைத்லதரடும் 

துதிப்லபன!

உம்றம என மு� 

இருதைத்லதரடும் 

துதிப்லபன!
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இதயசு ைி்நேதும், அஙகு மிகுநே மகிழ்சசி உண்ைபாயிறறு! 
தேவ�ேரகள இ்ஙகி வநது, ‘உனனைேத்ேில இருக்கி் தேவனுக்கு 
மகிடமயும், பூமியில சமபாேபானைமும், மனைிேர தமல ைிபாியமும் 
உண்ைபாவேபாக.’” எனறு கூ்ினைபாரகள.  குழநடே இதயசுடவக் 
கண்டு ஆைபாேிக்க தமய்்பைரகள வநேபாரகள. 

நரன உம்றமத் தினமும் துதிக்்க 
விரும்�்கிலைன!

லதவ�ற்டை 
குமரரனின 

பிைப்�க்்கர்க அவருக்கு 
ஸ்லதரத்திரம்!

என அழ்கரன 

ம்கலன!

�மிைில 

சமரதரனம்!

இதயசுடவக் கனைம் ைண்ணி, ஆைபாேித்ேது தைபால, நபாமும்

அவடைக் கனை்பைடுத்ேி, ஆைபாேிக்க தவண்டும்.மபாியபாளும், தயபாதச்பபும், தமய்்பைரகளும், ஞபானைிகளும்
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ைரர, நரனர? 
நரன இலற்ல! 
லபசரமல இரு!

இலை�லவ, நரன உம்றம 
என ்கரத்தரர்கப் பினபறை 
விரும்�்கிலைன. நரீ 
விரும்�்கிைபடி எனறன மரறறும்.

மனைனை வசனைம் 
ஒருவன என ைினதனை வை விரும்ைினைபால, அவன ேனடனைத் ேபான 
மவறுத்து, ேன சிலுடவடய அனுேினைமும் எடுத்துக்மகபாண்டு, 
எனடனை்ப ைினைற்க்கைவன. – �க்கபா 9:1

அரப்பணிப்�

இலை� லபதுருவி்டம், 
லசவல �வுவதறகு முன லபதுரு 

தம்றம 3 முறை மறுத�ப்பரர எனறு 
சசரனனரர. இலை� சி�றவைில 

அறைைப்படுவதறகு முனனர விசரரிக்்கப்பட்ட 
முறைத்தில, லபதுரு அறதலை சசய்தரர. 

எலல்லரரும் லபதுருறவ அற்டைரைம் ்கண்டு 
ச்கரளைத் சதர்டங்கிைதும், லபதுரு தரன 
இலை�வு்டன இருநதறத மறுத�த்தரர. 

அப்லபரது லசவல �விைது.

நீ�ம் 
இலை�வு்டன 
இருநதரய்!

இவ�ம் இலை�வு்டன இருநதரன!

இலை�லவ, நரன உம்றம 
என ்கரத்தரர்கப் பினபறை 
விரும்�்கிலைன. நரீ 
விரும்�்கிைபடி எனறன மரறறும்.
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இலை�லவ, நரன உம்றம 
என ்கரத்தரர்கப் பினபறை 
விரும்�்கிலைன. நரீ 
விரும்�்கிைபடி எனறன மரறறும்.

இலை�லவ, நரன எப்லபரதும் உங்களுக்கு 
வி�வரசமர்க இருக்்க விரும்�்கிலைன.

தி�சரன லபதுருவுக்கு இலை� சசரனனது நிறனவுக்கு வநதுவிட்டது, 
அவர ஓடிப் லபரய், ்கதைி அ�தரர. லபதுரு மி்கவும் மனஸ்தரபப்பட்டரர. 
ஆனரல, இலை� லபதுருறவ விடடுவி்டவிலற்ல. தரம் உைிரத்சத�நத 
பினனர, இலை� திலபரிைர  ்க்டற்கறரைில லபதுருவு்டன ்கரற்ல உணவு 
சரப்பிடடு அவறர மனனித்தரர. லபதுரு தம்முற்டை சீஷனர்க இருநது, 
மறைவர்கறை சீஷர்கைரக்்க லவண்டுசமனறு இலை� விரும்பினரர. 
லபதுரு தவறு சசய்தவர எனைர�ம், லபதுரு உண்றமைில தம்றமக் 
்கரத்தரர்கப் பினபறை விரும்�்கிைரர எனபறத இலை� அைிநதிருநதரர. 

நீ�ம் அவர்கைில 

ஒருவன எனறு 

எங்களுக்குத் சதரி�ம். நீ�ம் 

்க�ல்லைறனப் லபர்லப் 

லப�்கிைரய்!

நீ�ம் 
இலை�வு்டன 
இருநதரய்!

ச்கரக்்கரக்ல்கர

அேன ைினபு தைதுரு ஒருதைபாதும்இதயசுடவ மறுே�க்கவிலடல.

இலை�லவ, நரன உம்றம 
என ்கரத்தரர்கப் பினபறை 
விரும்�்கிலைன. நரீ 
விரும்�்கிைபடி எனறன மரறறும்.
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நரன பிதரறவ 

லவண்டிக்ச்கரளளுலவன, 

அப்சபர�து எனசைனறைக்கும் 

உங்களு்டலன�்ட இருக்கும்படிக்குச் 

சத்திை ஆவிைர்கிை லவசைரரு 

லதறைரவரைறன அவர 

உங்களுக்குத் தநதருளுவரர.

எனறன உம்முற்டை பரி�த்த 

ஆவிைினரல நிரப்�ம். 

எனக்்கரன உம் திட்டங்கறை 

அைிை விரும்�்கிலைன.

மனைனை வசனைம் 
ஆவியினைபால நிட்நது.. 
இருஙகள. – எதைசியர 5:18 ஆ 

சரரநதிருத்தல

இதயசு, ”நபான 
நீஙகள  வைமுடியபாே ஒரு �ை 

இைத்ேிறகு்ப தைபாகித்ன. ஆனைபால 
கவடல்பைைபாேீரகள, உஙகளுைன  என 
ஆவிடய விட்டு்ப தைபாகித்ன” என்பார. 
இதயசு சிலுடவயில மபாித்து, உயிருைன 

எ�நது, ைைதலபாகத்ேில இருக்கும் ேம் 
ைிேபாவின வலது ைக்கத்ேில அமரும் முன 

நைநேது இதுதவ. அவர நம்டமத் 
ேனைிதய விட்டுவிைவிலடல.

வரவ்!

அற�தம்!

எனறன உம்முற்டை பரி�த்த 

ஆவிைினரல நிரப்�ம். 

எனக்்கரன உம் திட்டங்கறை 

அைிை விரும்�்கிலைன.
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எனறன உம்முற்டை பரி�த்த 

ஆவிைினரல நிரப்�ம். 

எனக்்கரன உம் திட்டங்கறை 

அைிை விரும்�்கிலைன.

இலை�லவ, எனறன உம்முற்டை 
பரி�த்த ஆவிைினரல நிரப்பி, 
உம்றமப் லபர்ல மரறறும்.

இலை� தம் ஆவிறை அ�ப்பி, சறப தன ஊழிைத்றதத் 
சதர்டங்கச் சசய்தரர. சி்ல நரட்களுக்குள, சபநதச்கரஸ்லத என�ம் 
விலசஷித்த நரைில, ஒரு ப்லத்த ்கரறறு அடிக்கும் லவறைைில அவர 
எலல்லரறர�ம் தம் பரி�த்த ஆவிைினரல நிரப்பினரர. 

நர�ம் 
உம்மு்டன வரு்கிலைன.

நனைி, 
இலை�லவ.

அவருடைய ஆவியபானைவர எ்பதைபாதும் அவரகளுைன

தேற்ைவபாளைனைபாகவும், கறைி்பைவைபாகவும்,

வழிநைத்துைவைபாகவும் இரு்பைபார.
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எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 

சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 

்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.

எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 

சத்திைம், மறறும் நீதிைின 

்கருவிைர்க மரறறும்.

எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 
எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 
எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 
எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 
எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 
எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 
எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 
எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 
எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 
எனறன உம்முற்டை ்கிருறப, 

சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 
சத்திைம், மறறும் நீதிைின 

்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.்கருவிைர்க மரறறும்.

மனைனை வசனைம் 
கிருடையினைபாலும் சத்ேியத்ேினைபாலும் 
நிட்நேவைபாய், நமக்குளதளை வபாசம்ைண்ணினைபார; அவருடைய 
மகிடமடயக் கண்தைபாம்; அது ைிேபாவுக்கு ஒதை தை்பானைவருடைய 
மகிடமக்கு ஏற் மகிடமயபாகதவ இருநேது. – தயபாவபான 1:14

தரக்்கம்

சீஷர்கள இலை�வி்டம், 
“பரல்லர்க ரரஜ்ைத்தில ைரர மி்க 

முக்்கிைமரனவர?” எனறு ல்கட்டரர்கள. 
இலை�வுக்கு அவர்கள எனன நிறனக்்கிைரர்கள 

எனபது சதரி�ம், எனலவ அவர ஒரு 
சிறுபிளறைறை அறழத்தரர. பினனர அவர தம் 

சீஷர்கறைப் பரரத்து, மி்கவும் விைப்�க்குரிை 
ஒனறைச் சசரனனரர. “இநதச் சிறுபிளறைறைப் 

லபர்லத் தனறனத் தரழ்த்து்கிைவன எவலனர 
அவலன பரல்லர்க ரரஜ்ைத்தில 

சபரிைவன ஆவரன” 
எனைரர.

இதயசு இேிலும் தமலபானை ஒனட்்ச மசபானனைபார: “என நபாமத்ேில
ஏமனைனைில அவர உண்டமடய மட்டுதம தைசினைபார.

இலை�லவ, நர�ம் 
உம் மடிைில உட்கரர 

விரும்�்கிலைன!
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நர�ம் முைறசி சசய்து எப்லபரதும் 
உண்றமறைலை லபசப் லபர்கிலைன.

இதயசு நீேிடய விரும்ைினைபார. இதயசு ஒரு சிறுைிளடளைடய 
தவேடனை்பைடுத்துகி்வன மகபாடிய ேண்ைடனைக்கு ஆளைபாவபான 
எனறு மசபானனைபார. ைி்ைபால கவனைிக்க்பைைபாே சிறுவரகளுக்கும், 
வியபாேியுளளைவரகளுக்கும், ஏடழகளுக்கும் அவர உேவினைபார.

இதயசு இேிலும் தமலபானை ஒனட்்ச மசபானனைபார: “என நபாமத்ேில
ஒரு சிறுைிளடளைடய ஏறறுக்மகபாளளும் எவனும் எனடனைதய

ஏறறுக் மகபாளகி்பான.” இதயசு அ்பைடித்ேபான மசபானனைபார,
ஏமனைனைில அவர உண்டமடய மட்டுதம தைசினைபார.

இலை� 

எனறன 

லநசிக்்கிைரர.

இலை�லவ, 
உம்மரல எனறனச் �்கமரக்்க முடி�ம்.

இலை�லவ, 

உமக்கு 

சரப்பி்ட ஏதரவது 

லவண்டுமர?

வநது 

என பக்்கத்தில 

நில.
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உம்முற்டை 
ம்கிறமக்்கர்கவும், 
உம்றமப் பினபறை பிைறர அறழக்கும்படி�ம் எனறனப் பைனபடுத்தும்.

மனைனை வசனைம் 
ஆடகயபால, நீஙகள பு்்பைட்டு்பதைபாய் சகல 
ெபாேிகடளையும் சீஷைபாக்கி, ைிேபா குமபாைன 
ைபாிசுத்ே ஆவியின நபாமத்ேிதல அவரகளுக்கு 
ஞபானைஸநபானைஙமகபாடுத்து.. – மத்தேயு  28:19

சஷீரரக்குதல

பவுல லவதர்கமத்தில 
மி்க முக்்கிைமரன ஒரு நபர. அவர 

�திை ஏறபரடடில ப்ல �த்த்கங்கறை 
எ�தினரர. ஆனரல பவுல முன� 

்கிைிஸ்துறவ சவறுக்்கிைவரர்கவும், 
அவருக்கு எதிரிைர்கவும் இருநதரர. 

்கிைிஸ்துறவப் பினபறைிைவர்கறைக் 
ச்கரற்ல சசய்தரர. ஆனரல 

இலை� அவறர 
மரறைினரர.

மேபாைஙகினைபார. சவு�ன மையர ைினனைர ைவுல எனறு மபாற்்பைட்ைது.மகிடம மசலுத்ேி, மற்வரகளும் அதேதைபால மசய்யும்ைடிக் கறைித்ேபார.

ஆண்்டவலர, 
நரீ ைரர?

உம்முற்டை 
ம்கிறமக்்கர்கவும், 
உம்றமப் பினபறை பிைறர அறழக்கும்படி�ம் எனறனப் பைனபடுத்தும்.

18

PCc_bookletp24_TAMIL.indd   18PCc_bookletp24_TAMIL.indd   18 6/23/22   7:52 AM6/23/22   7:52 AM



இலை�றவப் பினபறறும்படி ைரறர நரன அறழக்்க்லரம்?

தேவன சவுடலக் குணமபாக்கினைபார, சவுல ேபான தைபானைஇைஙகளைிமலலலபாம் இதயசுடவ்ப ைற்ி ைிைசஙகம் ைண்ணத்
மேபாைஙகினைபார. சவு�ன மையர ைினனைர ைவுல எனறு மபாற்்பைட்ைது.
இதயசுவுக்கபாக உலகத்டேத் ேடலகீழபாக மபாற்ிய அவர தேவனுக்கு
மகிடம மசலுத்ேி, மற்வரகளும் அதேதைபால மசய்யும்ைடிக் கறைித்ேபார.

ஒருநரள சவுல (அவரது சபைர பவுல எனறு மரறும் முனனர) ஒரு 
வழிைில லபரய்க் ச்கரண்டிருநதரர. அப்லபரது, தி�சரன மி்கப் 
பிர்கரசமரன ஒரு சவைிச்சம் வரனத்தி�ருநது அவர மீது �ச, 
அவர ்கீலழ வி�நது விட்டரர. அவருக்கு பரரறவ லபரய்விட்டது. 
அப்லபரது, “சவுல்ல, ந ீஏன எனறனத் துன�றுத்து்கிைரய்?” எனை 
சத்தத்றதக் ல்கட்ட சவுல, “ஆண்்டவலர, நரீ ைரர?” எனறு ல்கட்டரர. 
“ந ீதுன�றுத்து்கிை இலை�தரன நரன.” சவுல பைநது நடுங்கத் 
சதர்டங்கினரர. அவரரல �னறு நரட்களுக்கு ஒனறை�ம் பரரக்்க 
முடிைவிலற்ல.
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இலை�வின நரமத்தில 
செபிக்்கிலைன. ஆசமன.
இலை�வின நரமத்தில 
செபிக்்கிலைன. ஆசமன.

மனைனை வசனைம் 
ஆேலபால, தேவன எலலபாவற்ிறகும் தமலபாக அவடை 
உயரத்ேி, ... எலலபா நபாமத்ேிறகும் தமலபானை நபாமத்டே 
அவருக்குத் ேநேருளைினைபார. – ைி�்பைியர 2:9,11ஆ 

அதி்கரரம்
குரு்டனரன 

பரதிலம� சதருவில 
பிச்றசசைடுத்து வரழ்நது வநதரன. 
அவன இலை�றவ�ம், அவர சசய்த 
அற�தங்கறை�ம் அைிநதிருநதரன. 

இலை� எப்படி விைரதி�ளைவர்கறை�ம், 
குரு்டர்கறை�ம், ந்டக்்க 

முடிைரதவர்கறை�ம் �்கமரக்்கினரர 
எனறு அவன ல்களவிப்படடிருநதரன. 

இலை� தனறன�ம் �்கமரக்்க 
லவண்டும் எனறு பரதிலம� 

விரும்பினரன.

வரவ்! 
அருறம!

்கவற்லப்ப்டரலத, பரதிலம�, அவர உனறனக் �ப்பிடு்கிைரர!

உன வி�வரசம் 

உனறனச் 

�்கமரக்்கிைது.
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பரதிலம� �ப்பிட்டலபரது, பதில ச்கரடுத்த 
இலை� ந ீ�ப்பிடும்லபரதும் பதில ச்கரடுப்பரர.

பரதிலம�, “இலை�லவ, எெமரனலர, எனக்கு இரஙகும்!” எனறு ்கத்தினரன.   

அங்கிருநதவர்கள பரதிலம�வி்டம் அனபர்க இருக்்கவிலற்ல. அவர்கள, 
“லபசரமல அறமதிைர்க இரு!” எனறு அவறன அதடடினரர்கள. ஆனரல 
பரதிலம� சதர்டரநது இலை�றவக் �ப்பிடடுக் ச்கரண்ல்ட இருநதரன. 
அவன சத்தத்றதக் ல்கட்ட இலை�, “அவறன எனனி்டம் அறழத்து 
வரருங்கள” எனைரர. உ்டலன பரதிலம� தன லமலசடற்டறைக் ்கழறைி 
�சிவிடடு, குதித்து எ�நது இலை�வி்டம் ஓடினரன. இலை� அவனி்டம், 
“உனக்கு எனன லவண்டும்?” எனறு ல்கட்டரர. பரதிலம�, “நரன 
பரரறவைற்டை லவண்டும்!” எனைரன.

இதயசுவுக்கு நம்டம்ச சுகமபாக்கும் வலலடம
உண்டு எனைடே ைரேிதமயு விசுவபாசித்ேபான.

ைரேிதமயு ேனைக்கு்ப ைபாரடவ கிடைத்ேதும் எ்பைடி
சநதேபாஷ்பைட்டிரு்பைபான எனறு தயபாசித்து்ப ைபாருஙகள.

வரவ்! 
அருறம!

இதயசு 

அருடமயபானைவர!

இலை�லவ, 

எனனரல 

உம்றமப் பரரக்்க 

முடி்கிைது!
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தேவனுடைய கிருடை எனடனை அவருடைய 
அனைபானை ைிளடளையபாக மபாற்ியது.

கீழ்பைடிேலுக்கு்ப ைின வருவது ஆசீரவபாேம். 

நம்டம தநசி்பைவரகடளை மட்டுதம நபாம் 
தநசிக்க தவண்டும். 

நபாம் ைி்டை மனனைிக்க தவண்டுமமனறும், 
மனைஸேபாைம் டவத்துக் மகபாளளைக் 
கூைபாமேனறும் இதயசு விரும்புகி்பார.

நபாம் மகிழ்சசியபாயிருக்கும்தைபாது மட்டும் 
தேவடனைத் துேிக்க தவண்டும். 

நபாம் இதயசுடவ்ப ைினைற் 
அர்பைணிக்கும்தைபாது, அவர நம்டம 
அேிகமபாகத் ேம்டம்ப தைபால மபாறறுவபார.

ைபாிசுத்ே ஆவியபானைவர நம் வழிகபாட்டியபாக 
இருக்கி்பார. 

இதயசுவுக்கு்ச சிறு ைிளடளைகளுக்குக் 
மகபாடுக்க தநைமிலடல.

ைி்ருக்கு இதயசுடவ்ப ைற்ி்ச மசபாலல 
இதயசு மைபாியவரகடளை மட்டுதம 
ையனைடுத்துகி்பார. 

வபானைத்ேிலும் பூமியிலும் எலலபா 
அேிகபாைமும் தேவனுடையது. 

இதயசுவின நபாமத்ேில வலலடம 
இரு்பைேபால, மெைம் வலலடமயபானைது. 

நபான மெைிக்கும்தைபாது தேவன தகட்கி்பார.

4. சரி அல்லது தவறை வட்டமிடடுக் குைித்து, 
பதில்கறைப் பறைிக் ்க்லநதரல்லரசிக்்கவும்.

சபாியபா  ேவ்பா 

சபாியபா  ேவ்பா 
சபாியபா  ேவ்பா 

சபாியபா  ேவ்பா 

சபாியபா  ேவ்பா 

சபாியபா  ேவ்பா 

சபாியபா  ேவ்பா 

சபாியபா  ேவ்பா 

சபாியபா  ேவ்பா 

சபாியபா  ேவ்பா 

சபாியபா  ேவ்பா 
சபாியபா  ேவ்பா 

சசய்முறை 
1. செப உ்டனபடிக்ற்கறை மீண்டும் பரரக்்கவும்.

2. 40 நரட்களுக்கு செப உ்டனபடிக்ற்கைில  
இருப்பறத றவத்து செபிக்்கவும்.

3. செபத்திற்கரன லவத வசனங்கறை மனனம் சசய்ைவும்.
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	 1   10 நபாட்களுக்கு நீயபாகதவ அநே மெைத்டே்ச மசய்.

	 2   அ்பைடி மெைிக்கும்தைபாது, மெை உைனைடிக்டக்ச 
மசய்து மகபாளளும்ைடி யபாடை அடழக்கலபாம் எனறு 
இதயசு உனைக்குக் கபாண்ைிக்கும்ைடி அவபாிைம் தகள.

	 3   அநே நைருைன தசரநது 40 நபாட்கள நீ 
அவருக்கபாகவும், அவர உனைக்கபாகவும் இநே 
மெைத்டே மெைியுஙகள. அநே நைர உனனுடைய 
நண்ைன, அம்மபா, அ்பைபா, அக்கபா, 
ேஙடக, ேம்ைி, அண்ணன, ேபாத்ேபா, 
ைபாட்டி, ஆசிபாியர அலலது தைபாேகைபாக 
இருக்கலபாம்.

	 4   உன மெைஙகளுக்கு தேவன எ்பைடி 
ைேில மகபாடுத்துக் மகபாண்டிருக்கி்பார எனைடே 
உனனுடைய மெை்ப ைஙகபாளைருைன ைகிரநது மகபாள.	

	 5   மகபாடுக்க்பைட்ை தவேவசனைஙகடளை மனைனைம் மசய்.

	 6 		இதயசுவின நறமசய்ேிடய்ப ைி்பாிைம் ைகிரநது 
மகபாள.

	 7   புேிய மெை்ப ைஙகபாளைர ஒருவருைன இடணநது, 
தமதல மகபாடுக்க்பைட்ை 6 கபாபாியஙகடளை மீண்டும் 
மசய். நீஙகள தசரநது இதயசுடவ்ப ைினைற்லபாம்.

என மையர: 
___________________________ 
இனறு நபான சிறுைிளடளைகளுக்கபானை 
மெை உைனைடிக்டகயில மெைிக்க 
ஆைம்ைித்தேன.

இனட்ய தேேி: ______________

என மெை உைனைடிக்டக்ப 
ைஙகபாளைரகள 
__________________  ________
மையர  தேேி 
__________________  ________
மையர தேேி

__________________  ________
மையர தேேி

செபிப்பது எப்படி

செப உ்டனபடிக்ற்கறை

 

    
ச ிறுபிளறை்களுக்்கரன 
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்கிருறப   அனபுளளை ைைம ேக்பைதனை, எனடனை 
தநசித்து, உம் ைிளடளையபாக 
மபாற்ியேறகபாக உமக்கு நன்ி. 

அன�   உம்டம தநசித்து, உமக்குக் கீழ்பைடிய 
உேவி மசய்யும்.

மனதுருக்்கம்   நீர எனடனை தநசி்பைது தைபால நபானும் 
மற்வரகடளை தநசிக்க உேவும்.

மனநதிரும்�தல    என ைபாவஙகளுக்கபாக வருநதுகித்ன. 
எனடனை்ச சுத்ேிகபாியும்.

ஆரரதறன என மு� இருேயத்தேபாடும் உம்டமத் 
துேி்பதைன!

அரப்பணிப்�   இதயசுதவ, உம்டம  நபான என 
கரத்ேைபாக்ப ைினைற் விரும்புகித்ன. 
நீர விரும்புகி்ைடி எனடனை மபாறறும்.

சரரநதிருத்தல		  எனடனை உம் ைபாிசுத்ே ஆவியபால 
நிை்பபும். எனைக்கபாக நீர டவத்ேிருக்கும் 
ேிட்ைஙகடளை அ்ிய விரும்புகித்ன.

தரக்்கம்   எனடனை உம்முடைய கிருடை, 
சத்ேியம், மறறும் நீேியின 
�துவனைபாக்கும்.

சீஷரரக்குதல   எனடனை உம்முடைய 
மகிடமக்கபாகவும், ைி்ர உம்டம்ப 
ைினைற் அடழக்கும்ைடியும் 
ையனைடுத்தும்.

அதி்கரரம்  இதயசுவின நபாமத்ேில மெைிக்கித்ன. 
ஆமமன.

Copyright © 2016 by Candy Marballi. All rights reserved. llustrations 
by Luke Flowers. The Prayer Covenant for Children is adapted from The 
Prayer Covenant for Children book, by Candy Marballi with Stephen Eyre.

theprayercovenant.org/children

செப உ்டனபடிக்ற்க
பிளறை்களுக்்கரன
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