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ச ிறு ப ிளணளைகளுகககான ஜெப 
உடன்படிக்கை

 கிருணப   அனபுளளை பரம தகப்பயன, எனணன 
யேசித்து, உம் பிளணளைேகாக 
மகாற்்ிேதற்ககாக உமககு ேன்ி. 

 அனபு  உம்ணம யேசித்து, உமககுக கீழப்படிே 
உதைி ஜசய்யும்.

 மனதுருககம்  ேரீ் எனணன யேசிப்பது யபகால ேகானும் 
மற்்ைர்கணளை யேசிகக உதவும்.

 மனந்திரும்புதல்   என பகாைஙகளுகககாக ைருந்துகிய்ன. 
எனணனச் சுத்திககாியும்.

 ஆரகாதணன   என முழு இருதேத்யதகாடும் உம்ணமத் 
துதிப்யபன!

 அர்ப்பைிப்பு  இயேசுயை, உம்ணம என கர்த்தரகாகக 
ஜககாண்டு, பினபற்் ைிரும்புகிய்ன. 
ேரீ் ைிரும்புகி்படி எனணன மகாற்றும்.

 சகார்ந்திருத்தல்    எனணன உம் பகாிசுத்த ஆைிேகால் 
ேிரப்பும். எனகககாக ேரீ் ணைத்திருககும் 
திட்டஙகணளை அ்ிே ைிரும்புகிய்ன.

 தகாககம்  எனணன உம்முண்டே கிருணப, 
சத்திேம், மற்றும் ேதீிேின 
தூதுைனகாககும்.

 சீஷரகாககுதல்  எனணன உம்முண்டே மகிணமகககாகவும், 
பி்ர் உம்ணமப் பினபற்் 
அணைககும்படியும் பேனபடுத்தும்.

 அதிககாரம்  இயேசுைின ேகாமத்தில் ஜெபிககிய்ன. 
ஆஜமன.
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ககாைகாமல் யபகான ஆடு உைணம �கககா 15:1-7 | நாம் ேதவ�்டய 
்பிள்்ளகைெளன� அ்ழககைப்்ப�வதினாேல ்பிதாவானவர் நமக�ப் 
்பாராட்டின அன� எவ்வள� ெ்பாிெதன� ்பா�ங்கைள்; உலகைம் அவ்ர 
அறியாத்படியினாேல நம்்ம�ம் அறியவில்்ல —1 ேயாவான 3:1
ஆபிரககாமின கணத ஆதிேகாகமம் 12:1-5 | உன ேதவனாகைிய 
கைர்த்தாிடத்தில் உன �� இ�தயத்ேதா�ம், உன �� ஆத்�மாேவா�ம் 
உன �� மனேதா�ம் அன���வாயாகை; இ� �தலாம் ்பிரதான 
கைற்்ப்ன. —மத்ேத� 22:37, 38.
ேல்ல சமகாகாிேன �கககா 10:25-37 | நான உங்கைளில் 
அன்பாயி�ககைிற�ே்பால நீங்கை�ம் ஒ�வாிெலா�வர் 
அன்பாயி�ககைேவண்�ெமன்பேத என�்டய கைற்்ப்னயாயி�ககைிற�. 
—ேயாவான 15:12
மனனிகககாத யைணலகககாரன உைணம மத்யதயு 18:21-35 | என 
அககைிரமம் நீங்கை என்ன �ற்றி�ம் கை�வி, என ்பாவமற என்னச் 
�த்திகைாி�ம். —சங்கைீதம் 51:2
கி்ிஸ்து பி்ப்பு கணத �கககா 2:1-20 | கைர்த்தாேவ, என 
�� இ�தயத்ேதா�ம் உம்்மத் �திப்ே்பன; உம்�்டய 
அதிசயங்கை்ளெயல்லாம் விவாிப்ே்பன. —சங்கைீதம் 9:1
யபதுரு குண்வுளளைைரகாக இருந்தகார் �கககா 22:54-62 | ஒ�வன 
என ்பினேன வர வி�ம்்பினால், அவன தன்னத் தான ெவ�த்�, 
தன சி�்வ்ய அ�தின�ம் எ�த்�கெகைாண்�, என்னப் 
்பின்பற்றககைடவன. —�ககைா 9:23 
யதற்்ரைகாளைன யேகாைகான 14:15-31 | ஆவியினால் நி்றந்�.. 
—எே்பசியர் 5:18 ஆ 
இயேசுவும், சிறுபிளணளைகளும் மத்யதயு 18:1-6 | கைி�்்பயினா�ம் 
சத்தியத்தினா�ம் நி்றந்தவராய், நமக�ள்ேள வாசம்்பண்ணினார்; 
அவ�்டய மகைி்ம்யக கைண்ேடாம்; அ� ்பிதா�க� ஒேர 
ே்பறானவ�்டய மகைி்மக� ஏற்ற மகைி்மயாகைேவ இ�ந்த�. 
—ேயாவான 1:14
தர்ஷீணஸச் யசர்ந்த சவுல் பவுல் ஆகி்கார் அப்யபகாஸ்தலர் 9:1-22 |
ஆ்கையால், நீங்கைள் �றப்்பட்�ப்ே்பாய் சகைல ஜாதிகை்ள�ம் 
சீஷராககைி, ்பிதா �மாரன ்பாி�த்த ஆவியின நாமத்திேல அவர்கை�க� 
ஞானஸ்நானங்ெகைா�த்�.. —மத்ேத�  28:19
பர்தியமயு குரு்டன மகாற்கு 10:46-52 | ஆதலால், ேதவன 
எல்லாவற்றிற்�ம் ேமலாகை அவ்ர உயர்த்தி, ... எல்லா நாமத்திற்�ம் 
ேமலான நாமத்்த அவ�க�த் தந்த�ளினார். —்பி�ப்்பியர் 2:9,11ஆ 
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மனன வசனங்கைள் 
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