பகுதி III - கடவுள் நேரம்
நேவனின் பரிசுே்ே பிரசன்னே்தில் பிராே்ேனனகனள ஏறெடுே்து
வழிபடும் நேரம் ,
நேவனுனடய கவசே்னே(சர்வாயுேே்னே) அணிே்து றகாள் ளுங் கள் :
உங் கள்

தினசரி

காலை

கடன்களிை்

வழக்கமான

ஒரு

பகுதியாக

இந்த

பிராத்தலனகலள சசய் யுங் கள்.
<<< ஒவ் சவாரு நாளும் ஏற் படும் ஆவிகுறிய சவாை் கலள எதிர ்சகாள் ள இந்த
செபங் கள்

ததவனின்

பைத்திலும் ,

மற்றும்

சக்தியிலும்

உங் கலள

தயாரப
் டுத்துகிறது. >>>
அன்பாரந
் த
்
ஆண்டவதர, நான் இன்று படுக்லகலய விட்டு எழுந்திருக்கும்
தபாது

ஒரு

தபார ்க்களத்திை்

காசைடுத்து

லவக்கிதறன்

என்று

எனக்கு

சதரியும் . நான் உறுதியாக நிற் க எனக்கு ததலவயான எை் ைாவற் லறயும்
அளித்திருக்கிறீர ் என்று எனக்கு சதரியும் .
எனதவ உம் முலடய பரிசுத்த ஆவியின் வை் ைலமயினாை் , நான் ததவனின்
பலடக்கைங் கலள (கவசே்னே/சர்வாயுேே்னே) அணிந்துக் சகாள் கிசறன்:
முதலிை் , நான் என் தலையிை் இரட்சிப்பின் தலைகவசத்லத (செை் சமட்)
லவக்கிதறன்.

தயவு

கூர ்ந்து

என்

மனதயும் ,

என்

சிந்தலனகலளயும்

பாதுகாத்துக் சகாள் ளவும் . பாவம் நுலழய அனுமதிக்காமை் என் கண்கலள
பாதுகாத்து சகாள் ளும் .
நீ தி

என்னும்

மார ்கவசம் ,

பாதுகாக்கட்டும் .

நான்

என்

என்

இதயத்லதயும் ,

உணர ்வுகளாை்

என்

ஆளுலக

உணர ்வுகலளயும்
சசய் யப்படாமை்

சத்தியத்தினாை் ஆளுலக சசய் யப்பட தவண்டுசமன்று செபிக்கிதறன்.
உம் முலடய வார ்த்லதயாகிய இலட கச ்லசயாக அணிந்துக் சகாள் கிதறன்.
பிலழகளிலிருந்து என்லன காப்பாற்றும் .
என் அடிகளுக்கு வழிகாட்ட சமாதானம் என்னும் பாதரட்லசகலள (காைனி /
சசருப்பு) தபாட்டுக்சகாள் கிதறன். தயவு கூர ்ந்து சத்தியத்திை் என் பாதங் கலள
நிலைக்க சசய் யும் . நான் தாக்குதை் கலள எதிர ்த்து உறுதிதயாடு நிற் க எனக்கு
அதிகாரத்லத தந்தருளும் .
அடுத்து,

நம் பிக்லக

என்னும்

கவசத்லத

நான்

எடுத்து

சகாள் கிதறன்.

ஆண்டவதர, தயவு சசய் து சாத்தானின் தீ தபான்ற அம் புகளிை்
என்லனக்

காப்பாற்றும் .

பிசாசின்

திட்டங் கலள

எதிர ்க்க

இருந்து

உம் முலடய

இராணுவத்துடன் ததாதளாடு ததாளாக நிற் க லவக்கவும் .
இறுதியாக, உம் முலடய பரிசுத்த வார ்த்லதகலள ஆவியின் வாளாக எடுத்து
சகாள் கிதறன். மற் றவர ்களுடன் உமது சத்தியத்லத பகிர ்ந்து சகாள் ளவும்
தாக்குதை் கலள திலசதிருப்ப தயாராக இருக்கவும் , புதிய, ஊக்குவிக்கும்
முலறகளிை் தவதாகமத்லத வாசிக்வும் , ஆண்டவதர தயவு சசய் து எனக்கு
உதவுங் கள் .

இன்று நான் எதிப்புகலள சந்திப்தபன் என்று சதரியும் . ஆண்டவதர நான்
உறுதியாய்

நிற் க எனக்கு சக்தி அளித்திருக்கிறீர.் ஆண்டவதர இனலறய

தபாராட்டதி
் ற் க்குறிய சபைத்லத தந்தருளும் .
ஆண்டவருக்குள் மகிழ் சியாய் இருப்பதத என் சபைன். இதயசு கிறிஸ்துவின்
நாமத்திை் நான் செபிக்கிதறன். ஆசமன்.
தவதம் குறிப்பு (எநபசியர் 6: 1318)

ஆண
் டவரிடம் ேீ ங்கள் றெபம் பண
் ணநவண
் டிய விேமாவது:
பரமண்டைங் களிலிருக்கிற

எங் கள்

பிதாதவ,

உம் முலடய

நாமம்

பரிசுத்தப்படுவதாக;
உம் முலடய

ராெ் யம்

வருவதாக;

உம் முலடய

சித்தம்

பரமண்டைத்திதை

சசய் யப்படுகிறதுதபாை பூமியிதையும் சசய் யப்படுவதாக.
எங் களுக்கு தவண்டிய ஆகாரத்லத இன்று எங் களுக்குத் தாரும் .
எங் கள் கடனாளிகளுக்கு நாங் கள் மன்னிக்கிறதுதபாை எங் கள் கடன்கலள
எங் களுக்கு மன்னியும் .
எங் கலளச ்

தசாதலனக்குட்படப்பண்ணாமை் ,

இரட்சித்துக்சகாள் ளும் ,

ராெ் யமும் ,

தீலமயினின்று

வை் ைலமயும் ,

எங் கலள
மகிலமயும்

என்சறன்லறக்கும் உம் முலடயலவகதள, ஆசமன், என்பதத.
தவதம் குறிப்பு (மே்நேயு 6: 913)

ஆண
் டவரின் பாதுகாப் புக்காக ஏறெடுக்கும் பிரார்ே்ேனன

“உன்னேமானவரின் மனெவிலிருக்கிெவன் சர்வவல் லவருனடய ேிழலில்
ேங் குவான்.
ோன் கர்ே்ேனர நோக்கி: ேீ ர ் என் அனடக்கலம் , என் நகாட்னட, என் நேவன்,
ோன் ேம் பியிருக்கிெவர் என்று றசால் லுநவன்.
அவர்
உன்னன
நவடனுனடய
றகாள் னளநோய் க்கும் ேப் புவிப் பார்.

கண
் ணிக்கும் ,

பாழாக்கும்

அவர் ேமது சிெகுகளாநல உன்னன மூடுவார்; அவர் றசட்னடகளின் கீநழ
அனடக்கலம் புகுவாய் ; அவருனடய சே்தியம் உனக்குப் பரினசயும்
நகடகமுமாகும் .
இரவில் உண
் டாகும் பயங் கரே்துக்கும் , பகலில் பெக்கும் அம் புக்கும் ,

இருளில் ேடமாடும் றகாள் னளநோய் க்கும் , மே்தியானே்தில் பாழாக்கும்
சங் காரே்துக்கும் பயப் படாதிருப் பாய் .
உன் பக்கே்தில் ஆயிரம் நபரும் , உன் வலதுபுெே்தில் பதினாயிரம் நபரும்
விழுே்ோலும் , அது உன்னன அணுகாது.
உன் கண
் களால் மாே்திரம் ேீ அனேப் பார்ே்து , துன்மார்க்கருக்கு வரும்
பலனனக் காண
் பாய் .
எனக்கு அனடக்கலமாயிருக்கிெ
ோபரமாகக்றகாண
் டாய் .

உன்னேமான

கர்ே்ேனர

உனக்குே்

ஆனகயால் றபால் லாப் பு உனக்கு நேரிடாது, வானே உன் கூடாரே்னே
அணுகாது.
உன் வழிகளிறலல் லாம் உன்னனக் காக்கும் படி, உனக்காகே் ேம் முனடய
தூேர்களுக்குக் கட்டனளயிடுவார்.
உன்
பாேம் கல் லில் இடொேபடிக்கு
னககளில் ஏே்திக்றகாண
் டுநபாவார்கள்.

அவர்கள்

உன்னனே்

சிங் கே்தின்நமலும்
விரியன்
பாம் பின்நமலும்
ேீ
பாலசிங் கே்னேயும் வலுசர்ப்பே்னேயும் மிதிே்துப் நபாடுவாய் .

ேங் கள்

ேடே்து ,

அவன்
என்னிடே்தில்
வாஞ் னசயாயிருக்கிெபடியால்
அவனன
விடுவிப் நபன்; என் ோமே்னே அவன் அறிே்திருக்கிெபடியால் அவனன
உயர்ே்ே அனடக்கலே்திநல னவப் நபன்.
அவன் என்னன நோக்கிக் கூப் பிடுவான் , ோன் அவனுக்கு மறுஉே்ேரவு
அருளிச்றசய் நவன்;
ஆபே்தில்
ோநன
அவநனாடிருே்து,
அவனனே்
ேப் புவிே்து, அவனனக் கனப் படுே்துநவன்.
ேீ டிே்ே
ோட்களால்
அவனனே்
அவனுக்குக் காண
் பிப் நபன்.”

திருப் தியாக்கி,

என்

இரட்சிப் னப

தவதம் குறிப்பு (சங் கீேம்
91)

நேவன் ேமக்கு வழங் குபவர் (அவர் ேம் முனடய நேனவகனளக் பூர்ே்தி
றசய் கிெவர் )

“கர்ே்ேர் என் நமய் ப் பராயிருக்கிொர்; ோன் ோழ் சசி
் யனடநயன்.
அவர் என்னனப் புல் லுள் ள இடங் களில் நமய் ே்து, அமர்ே்ே ேண
் ணீர ்கள்
அண
் னடயில் என்னனக் றகாண
் டுநபாய் விடுகிொர்.
அவர் என் ஆே்துமானவே் நேெ் றி, ேம் முனடய ோமே்தினிமிே்ேம் என்னன
ேீ தியின் பானேகளில் ேடே்துகிொர்.

ோன் மரண இருளின் பள் ளே்ோக்கிநல ேடே்ோலும் றபால் லாப் புக்குப்
பயப் பநடன்; நேவரீர ் என்நனாநடகூட இருக்கிறீர்; உமது நகாலும் உமது
ேடியும் என்னனே் நேெ் றும் .
என்
சே்துருக்களுக்கு
முன்பாக
ேீ ர ்
எனக்கு
ஒரு
பே்தினய
ஆயே்ேப் படுே்தி, என் ேனலனய எண
் றணயால் அபிநேகம் பண
் ணுகிறீர்;
என் பாே்திரம் ேிரம் பி வழிகிெது.
என்
ஜீவனுள் ள
ோறளல் லாம்
ேன்னமயும்
கிருனபயும்
என்னனே்
றோடரும் ;
ோன்
கர்ே்ேருனடய
வீட்டிநல
ேீ டிே்ே
ோட்களாய்
ேினலே்திருப் நபன். “
தவதம் குறிப்பு (சங் கீேம்
23)
மூன்ொம் (3) ஆம் மணி பிராே்ேனன
இதயசுதவ நீ ர ் மரித்தீர ் ஆனாை்

ஆத்துமாக்களுக்காக ஜீவ ஊற்று பீறிட்டு

பாய் ந்தது.
கருலண கடை் உைகம் முழுவதும் திறந்தது.
ஓ ஜீவ ஊற் தற! புரிந்து சகாள் ள முடியாத சதய் வீக கருலணதய !
உைகம் முழுவலதயும் சூழ் நது
்
சகாள் ளும் . எம் தமை் உம் லம

முழுவதுமாக

ஊற்றும் .
எங் களுக்காக கருலணயின் ஊற் றாக
இதயசுவின் இதயத்திலிருந்து பீறிட்ட நீ தர, இரத்ததம
நாங் கள் உம் லம விசுவாசிக்கிதறாம் .
பரிசுத

ததவதன,

அநாதியுமானவதர

பரிசுத்தமும்

வை் ைவருமானவதர,

பரிசுத்தமும்

எங் களுக்கும் , உைகிை் எை் ைாவற் றிர ்க்கும் இரங் கும் . (3

முலற)
கர ்த்தராகிய

இதயசுதவ,

கருலணயின்

ராொதவ

,

நாங் கள்

உம் லம

நம் புகிதறாம் !
ஆசமன்.

நேவனின் வழிகாட்டலுக்கு நகாரிக்னக
ஆண்டவதர,

நான்

எடுக்க

தவண்டிய

முடிவுகளுக்காக

எனக்கு

வழிகாட்டியருளும் . என் வாழ் க்லகயிை் உங் கள் சித்தத்லத நாடுகிதறன். என்
முழு

இருதயத்ததாடு

சாயாமை்

நான்

உம் லம

சசய் யும்

விசுவாசிக்கிதறன்.

எை் ைாவற் றிலும்

உம்

சுயபுத்தியின்தமை்

சித்தத்லத

நாடுகிதறன்.

ஆண்டவதர எந்த வழியிை் சசை் ை தவண்டும் என்பலத நீ ர ் காட்டுவீர ் என்று
நான் அறிதவன்.

ஆண்டவதர,

உம் முலடய

பரிசுத்த

பிரசன்னத்திை்

அலமதியாக

இருக்க

எனக்கு கற்றுதாரும் . உம் சமன்லமயான குரலை நான் தகட்கும் படி எனக்கு
தபாதிதருளும் . உமது தபாதலனகலள கலடப்பிடித்து, உமக்கு கீழ் படிந்து
இருக்கும் படி என்லன ஆசீர ்வதியும் . , ஆண்டவதர உமது வார ்த்லதயின்படியும்
உமது சித்தத்தின்படியும் எனக்கு ஆகட்டும் .
நான்

உமக்கு

கீழ் ப்படிந்து,

என்றும்

உங் கள்

வழிமுலறகலள

பின்பற் றி

சகாண்தட இருக்க தவண்டும் .
பிதாதவ, இதயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திதை நான் பிராத்திக்கிதறன். ஆசமன்.
தவதம் குறிப்பு (ேீ திறமாழிகள் 3:
5-6)

ேவிப் பு, பேெ் ெம் கவனலனய நமெ் கற
் காள் ள பிரார்ே்ேனன
எை் ைாம் வை் ை ததவதன, நான் செபத்தாை் உம் மண்லட வருகிதறன். எனக்கு
என்ன நடக்கிறது என்று உமக்குத் சதரியும் . நான் கவலையும் பதட்டமாகவும்
இருக்கிதறன். ஆண்டவதர நான் பதட்டமாக தவிப்பதிை் எந்த பிரதயாெனமும்
இை் லை என்று எனக்கு சதரியும் .
நீ ர ் எை் ைாம் வை் ைவர ், சக்தி வாய் ந்தவர ் மற்றும் அன்பானவர ் என்று எனக்கு
சதரியும் .

நான்

வருகிதறன்.

உம் மிடம்

ஆண்டவதர

இருப்பவர ்கலளயும்
பிரசன்னத்திற் கு

சமாதானத்திற் காகவும்
என்லன

தசர ்த்து

உம்

அலழக்கிறீர.்

தபான்ற

எை் ைா

உம் மிை்

ஆசீர ்வாதத்திற் காகவும்

சுலமதயாடு

தசார ்வுற்று

பிள் லளகலளயும்

உம் முலடய

இலளப்பாறுதை்

உண்டு

என்ற

வாகுறுதிலய நான் அறிதவன்.
ஆண்டவதர
கவலைகள் ,

நீ ர ் என்

தமை்

அக்கலற

பதட்டங் கலள

உள் ளவராய்

உம் மிடம்

சகாடுத்து

இருப்பதினாதை
விடுகிதறன்.

என்

நன்றி

ஆண்டவதர. நீ ர ் மிகவும் சமன்லமயும் தாழ் லமயுமான இருதயம் சகாண்டவர.்
உம் மிடம் இலளப்பாறுதை் அலடதவன்.
இந்த உைகத்திை் என்லன தபான்ற சூழ் நிலைகளிை் உள் ள, நீ ர ் தநசிக்கும்
பிள் லளகள்

அலனவருக்காகவும்

என்

செபத்லத

ஏசறடுக்கிதறன்.

உம் முலடய சமாதானத்தாை் எங் கலள ஆசீர ்வதியும் .
அப்பா, இந்த செபத்லத மிக வை் ைலம உள் ள இதயசுவின் நாமத்தினாதை
தகட்கிதறன். ஆசமன்.
நவேம் குறிப் பு (மே்நேயு 11: 28-30, 1 நபதுரு
5: 7)

குணமளிக்கும் பிரார்ே்ேனன

எை் ைாம்

வை் ை

ததவதன

நீ ர ் பரிசுத்தமும்

நீ தியுமுள் ளவர.்

நீ ர ்

சக்தியும்

கருலணயும் உலடயவர.் வானத்திலும் பூமியிலும் உள் ள சகை அதிகாரமும்
உம் முலடயலவகள் .
அன்பான

ததவதன,

நீ ர ் கிருலபயுள் ள

ஜீவலனக்

சகாடுத்தவர.்

நீ ர ்

எங் கள்

ததவன்.

எங் கள்

அலனவருக்கும்

மீட்பர.் ,

எங் கள்

தநாயிலிருந்தும்

கவலையிலிருந்தும் குணமாக்கும் சக்தியும் ,

அதிகாரமும் உம் லககளிலும்

இருக்கிறது.
நீ ர ் எவ் வளவு அன்பும் கருலணயும்
கிறிஸ்துலவ,

எங் கள்

இரட்சகராக

தழும் புகளினாலும் ,

பரிசுத்த

உலடயவர!் உம்
தந்தீர.்

மகனாகிய இதயசு

அவருலடய

இரத்தத்தினாலும் ,

குணமாக்குகின்ற

எங் கள்

பாவங் களும்

தநாய் களும் சிலுலவயிதை கழுவப்பட்டது. நாங் கள் குணமாக்கப்பட்தடாம் !.
ஆண்டவதர,

எனது

எை் ைா

பைவீனத்லதயும் ,

பாவங் கலள

உம் மிடம்

அறிக்லகயிடுகிதறன். ததவதன என்லன மன்னியும் . நீ ர ் இை் ைாமை் நான்
ஒன்றுமிை் லை. உம் முலடய கிருலபயினாை் மட்டுதம நான் குணமாகிதறன்.
நீ ர ் அற் புதங் களின் ஆண்டவர.் வை் ைலமயும் , அன்பும் , இரக்கமும்

உள் ள

உம் முலடய சபைத்லத நம் பி இருக்கிதறன். என்லன மன்னித்து எனக்கு
குணமாளித்தீர ். ஆண்டவதர, எனக்கு ஒரு தூய் லமயான (சுத்தமான) புதிய
இதயத்லத

சகாடுத்ததற் கு

நன்றி.

ஆண்டவதர,

எனக்கு

உமது

சமாதானத்லதயும் அளித்ததற் கு நன்றி. தயவு சசய் து என்தனாடு எப்தபாதும்
இருக்கவும் . நீ ர ் இம் மானுவை் (ததவன் நம் முடன் இருக்கிறார )்
நீ தர வழியும் , சத்தியமும் , ஜீவனுமாய் இருக்கிறீர.் நீ ர ் என் வாழ் விை் ஒளியாய்
இருக்கிறீர.் உமது அன்பாை் இரட்சிக்கப்பட்தடன்.

ஆண்டவதர உமது விலை

ஏறப்பட்ட பரிசுத்த இரத்தத்தினாை் என்லன முழுவதுமாக மூடிக் சகாள் ளும் .
கர ்த்தராகிய இதயசுதவ

என்லன உமக்கு கிட்டி தசர ்த்துக் சகாள் ளும் . நான்

உம் முலடய

மிகுந்த

இரட்சகர,்

வை் ைலம
என்லன

சபைத்லத

குணப்படுத்துபவர,்

நம் பியிருக்கிதறன்.

என்லன

நீ ர ்

பாதுகாப்பவர,்

என்
என்

அலடக்கைம் . நீ ர ் என் ஆண்டவர.்
கர ்த்தராகிய இதயசுதவ உமக்கு என் ததலவகள் , ஆலசகள் , மற்றும் என்லன,
பற் றி எை் ைாம் சதரியும் . உமது வலிலம மிக்க பரிசுத்த லககளிை் , என்லன
ஒப்புவிக்கிதறன்.

உம்

சித்தம்

தபாை்

எனக்கு

ஆகக்கடவது.

நான்

உம் முலடயவள் /ன். நான் இரட்சிக்கபட்தடன், குணமலடந்ததன்.
அப்பா பிதாதவ, நான் உமது கிருலபயும்
என் எை் ைா சதகாதர சதகாதரிகளுக்கும்

ஆசீர ்வாதமமும்

ததலவப் படுகிற

பிராத்தலன சசய் கிதறன். எனது

எை் ைா பிராதலனகலளயும் நான் இதயசுவின்

வை் ைலம உள் ள நாமதிதை

தகட்கிதறன். ஆசமன்.
நவேம் குறிப் பு (ஏசாயா 53: 5, சங் கீேம் 103: 1-5,
ொன்14: 6)

றகட்ட

எண
் ணங் கள்

மெ் றும்

பழக்கே்னேயும்

நேவனுனடய

வல் லனமயிலும் அதிகாரே்திலும் றவளி ஆக்குேல்
அன்புள் ள ஆண்டவதர! உம் கிருலபயும் ஆசீர ்வாதமும் என்தமை் இருக்கிறது
என்று

அறிதவன்.

உம் முடைய

கண்களுக்கு

தகுதியிை் ைாத

சகட்ட

எண்ணங் களினாலும் , பழக்கத்தினாலும் அவதிபட்டு வருகிதறன். இந்த சகட்ட
எண்ணங் கள் , பழக்கங் கலள எறிந்துவிட விரும் புகிதறன்.
எதுவும் ,

எந்த

வழியிலும்

என்லன

தசதப்படுதாதபடிக்கு,

பாம் புகலளயும் ததள் கலளயும் , எதிரியின் எை் ைா அந்தகார

எனக்கு

சக்திலயயும்

மிதிக்கும் அதிகாரம் சகாடுத்ததற் காக உமக்கு நன்றி. எனதவ, இதயசுவின்
வை் ைலம உள் ள நாமதிதை இந்த சகட்ட எண்ணங் கள் பழக்கங் கள் என்லன
விட்டு இப்தபாதத விைக கட்டலளயிடுகிதறன். ஆண்டவதர, உமது விலை
மிக்க

இரத்தத்தாை்

சுத்திகரியும் . உம்

என்லன

கழுவி

கிருலபயினாலும்

பாவங் கள்

இை் ைாதபடி

இரக்கத்தினாலும்

என்லனச ்

என்லன நிரப்பும் .

உமது பரிசுத்த நாமத்லதப் தமன்லமபடுத்தி மகிலம படுத்தி நான் வாழ
தவண்டுகிதறன். இதயசுவின்

வை் ைலம உள் ள நாமதிதை இந்த செபத்லத

ஏசறடுக்கிதறன். ஆசமன்.
நவேம் குறிப் பு (லூக்கா 10:
19)

சமாோனே்திெ் காக பிராே்ேனன
ஆண்டவதர, என் இதயதிதை கைக்கமாக இருக்கிறது. எனக்கு சமாதானம்
இை் லை.

நான்

என்

மனலத

திலசதிருப்ப

முயன்றும்

குழப்பமான

எண்ணங் கள் வந்து சகாண்தட இருக்கின்றன. கர ்த்தராகிய இதயசுதவ உம்
எை் ைா

பிள் லளகளுக்கும்

உம் முலடய

சமாதானத்லத

உறுதியளித்து

“சமாோனே்னே
உங் களுக்கு
னவே்துப்
நபாகிநென்,
என்னுனடய சமாோனே்னேநய உங் களுக்குக் றகாடுக்கிநென் ; உலகம்
றகாடுக்கிெபிரகாரம் ோன் உங் களுக்குக் றகாடுக்கிெதில் னல. உங் கள்
இருேயம் கலங் காமலும் பயப் படாமலுமிருப் போக ”.என்று கூறி இருக்கிறீர.்
இருக்கிறீர.்

கர ்த்தராகிய இதயசுதவ, உம் முலடய

வாக்குறுதிலய விசுவாசிக்கிதறன்.

நான் உம் லம நம் புகிதறன். என்னுடன் எப்தபாதும் இருப்பதற் காக கர ்த்தாதவ
உமக்கு நன்றி. உம் முலடய பரிசுத்தநாமத்துக்கு ஸ்ததாத்திரம் . நீ ர ் என் தமை்
அக்கலறயாய் இருப்பதாதை என் கவலைகள் எை் ைாவற் லறயும் உம் மிடம்
ஒப்பலடக்கிதறன். உம் சமாதானம் என் தமை் இருக்கிறது என்று நம் புகிதறன்.
உம்

சமாதானம் எனக்குள்

கிரிலய

சசய் கிறது.

உம்

சமாதானம்

மனித

அறிவுக்கு அப்பாற் பட்டது
் . உமக்கு நன்றி ஆண்டவதர.
ஆண்டவதர,

எண்ணங் களாை்

உம் லமதய

நாடி

உம் லம

நம் புகிற

அலனவலரயும் பூரண சமாதானத்துடன் லவத்துக் சகாள் வீர ் என்று சதரியும் .
ஆண்டவதர,

.

நான்

உம் லமதய

நம் பியிருக்கிதறன்.

நீ ர ் எங் கள்

நித்திய

பர ்வதமாயும் (மலை) நித்திய பைமுமாய் இருக்கிறீர.் நான் சமாதானத்ததாடு
படுத்து உறங் குதவன்
முடியும் .

ஏசனனிை் உம் மாை் மட்டுதம என்லன பாதுகாக்க

தங் கள் இதயத்திை் சமாதானம் இை் ைாத உம் எை் ைா பிள் லளகளுக்காகவும்
செபிக்கிதறன்.

உமது

சமாதானம்

அவர ்கள்

இதயங் கலள

அவர ்களுக்கு ஆறுதை் அளிக்கட்டும் . அப்பா, இதயசுவின்

சதாட்டு

வை் ைலம உள் ள

நாமத்திதை இந்த செபத்லத ஏசறடுக்கிதறன். ஆசமன்.
தவதம் குறிப்பு (நயாவான் 14: 27,சங் கீேம் 4: 8, ஏசாயா 26: 3- 4, 1 நபதுரு 5: 7,
பிலி 4: 6-7)

ஒருவரின் றசாே்ே ேவறுகள் , பாவங் களுக்காக நேவனிடம்

மன்னிப் பு

நகட்பேெ் குப் பிராே்ேனன
எங் கலள தநசிக்கிற பரம பிதாதவ , உமது பரிசுத்த சன்னதியிை் உமது
பாதபடியிை்

அமர(உட்கார)

எண்ணங் களினாலும் ,

எனக்கு

அனுமதித்தாரும் .

வார ்த்லதகளினாலும் ,

நான்

சசயை் களினாலும்

,

என்
சசய் த

எை் ைா பாவங் கலளயும் நீ ர ் மன்னிக்க தவண்டுகிதறன்.
[நீ

சசய் த

எை் ைா

பாவங் களுக்கும்

மற்றும்

தவறுகளுக்கும்

மன்னிப்பு

தகளுங் கள் :
நீ ங்க்கள் சிறு குழந்லதயாக இருந்த தபாது இளம் வயதிை் உங் கள் தவலை ஸ்தைத்திை் / பள் ளி / அலுவைகம்
உங் கள் குடும் ப உறுப்பினர ்களுடன் உங் கள் உறவுகள்
உங் கள் உறவினர ்களுடன் மற்றும் நண்பர ்களுடன் உங் கள் உறவுகள்
மற் றவர ்களுடன் உங் கள் உறவுகள்
ஆண்டவரிடம்

நீ ங்கள்

சசய் த

எை் ைா

தவறுகலளயும்

ஒப்புக்சகாடுத்து

மன்னிப்பு தகளுங் கள்.]
ஆண்டவதர, என் இதயத்திை் பதுங் கி இருக்கும் எை் ைா பாவங் கலளயும் நான்
எப்படி அறிதவன்? தன் சசாந்த பிலழகலள உணருகிறவன் யார?் மலறவான
குற் றங் களுக்கு

என்லன

மன்னியும் .

என்

மலறவான

குற் றங் களிலிருந்து

என்லன சுத்திகரியும் . ததவதன தவண்டுசமன்தற பாவம் சசய் வதிலிருந்து
என்லன

விைக்கி

தவண்டாம் .

லவயுங் கள்.

அப்சபாழுது

நான்

அலவகள்

என்லன

குற் றங் க்களிலிருந்து

கட்டுப்படுத்த
விடுபட்டு

விட

சபரும்

பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆதவன்.
நான் இதயசு கிறிஸ்து என் இரட்சகர ் என்று ஒப்பு சகாள் வதினாை், நான் பாவம்
சசய் தும்

உமது கிருலபயாை்

என்

பாவங் கள்

கழுவபட்டன. அவர ் என்

பாவங் கள், என் தநாய் களிலிருந்து விடுவிக்க இந்த உைக்குக்கு வந்தார.்
அவரது கிருலபயினாலும் நமக்காக சிலுலவயிதை மரித்ததினாலும்

நான்

உம் லம என் அப்பா (பிதாதவ) என்று அலழக்க முடிகிறது.
கர ்த்தாதவ, நீ ர ் மிகவும் சக்தி வாய் ந்தவரும் அன்பானவருமாய் இருக்கிறீர.் நீ ர ்
நினிதவ நகரத்து

மக்கள் தங் கள் பாவங் களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்ட தபாது

அவர ்கலள, விடுவித்து காப்பாற் றினீர.் கர ்த்தாதவ நீ ர ் கிருலபயும் இரக்கமும்
உள் ளவர ், நீ டிய சபாறுலமயும் , மகாதலயயும் சகாண்டவர.்
தயவு

சசய் து

சுத்திகரியும் .

என்

நான்

இதயத்லதயும்
சசய் த

என்

பாவங் கலள

மனலதயும்
எனக்கு

பரிசுத்தப்படுத்தி,

மன்னியும் .

இதயசுவின்

விலைதயறப்சபற் ற இரத்தத்தாை் என்லன கழுவி சுத்திகரியும் . நான் உமக்கு
நன்றி

சசலுத்துகிதறன்,

உம் முலடய

வை் ைலமயுள் ள

பரிசுத்த

நாமத்லத

துதிக்கிதறன்..
என்

வாயின்

வார ்த்லதகளும் ,

என்

இருதயத்தின்

தியானமும் ,

உங் கள்

பார ்லவக்கு ஏற் றதாக இருக்கட்டும் . கர ்த்தாதவ, நீ ர ் என் சபைன் என் மீட்பர ்.
என்லன மன்னித்து உம் முலடய சமாதானம் , அன்பு மற்றும் சந்ததாஷத்தாை்
என்லன ஆசீர ்வதியும் . என் குடும் பத்லதயும் ஆசீர ்வதியும் .
அப்பா, நான் வை் ைலமயுள் ள இதயசுவின் பரிசுத்த நாமத்திை் தை பிராத்தலன
சசய் கிதறன். ஆசமன்.
நவேம் குறிப் பு (சங் கீேம் 19: 1214)

மெ் ெவர்கனள மன்னிப் பேெ் கான றெபம்
எங் கலள

தநசிக்கிற

பரமதகப்பதன,

நான்

காயப்பட்டு

இருக்கிதறன்.

என்னாை் (யாலர மன்னிக்கமுடியவிை் லைதயா அவரின் சபயர ் குறிப்பிடவும் )
என்னாை்

மன்னிக்க முடியாது என்று நிலனக்கிதறன். இந்த சம் பவத்லத

மறக்க எனக்கு கடினமாக இருக்கிறது. ஆனாை் ததவதன என் இதயத்திை் இந்த
மன்னிக்க முடியாலமலய சுமந்து சசை் ை நீ ர ் விரும் பவிை் லை என்று எனக்கு
சதரியும் .

நான்

உம் மிடம்

நிலறய

கற்று

சகாள் ள

முடியும் .

நீ ர ்

உமது

ஒதரதபறான குமாரனாகிய நம் முலடய கர ்த்தராகிய இதயசு கிறிஸ்துலவ என்
பாவங் கலளயும் , என் தநாய் களயும் நீ க்குவதற் காக சிலுலவயிை்

மரிக்க

உைகத்துக்கு அனுப்பினீர.் இதயசுவின் விலைதயறப்சபற் ற இரத்தத்தாை் என்
பாவங் கள்

மன்னிக்கபட்டது,

என்

எை் ைா

பாவங் களும்

கழுவப்பட்டன.

என்னுலடய முற் பாவங் கலள இனி நிலனயாமலிருப்தபன் என்று சசாை் லி
இருக்கிறீர.்
ஆண்டவதர,

மற் றவர ்கள்

தமை்

நானும்

இரக்கமும்

கருலணயும்

காட்ட

கற் ப்பிதருளும் . நம் முலடய கர ்த்தராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் மூைம் என்லன
மன்னித்தது தபாை, மற் றவர ்கலள மன்னிக்க எனக்குப் தபாதியும் .
அப்பா, நான் வை் ைலமயுள் ள இதயசுவின் பரிசுத்த நாமத்திதை பிராத்தலன
சசய் கிதறன். ஆசமன்.
நவேம் குறிப் பு (எநபசியர் 4:32, எபிநரயர்
10: 17)

பயே்திலிருே் து மீள பிராே்ேனன

எங் கலள தநசிக்கிற
தகாபுரம் .

நான்

பரம பிதாதவ, உம் முலடய பரிசுத்த நாமம் பைத்த

உம் மிடம்

ஓடிவரும்

உைகத்திலிருக்கிறவனிலும்

தபாது

பாதுகாப்பாக

என்னிலிருக்கிறவர ்

இருக்கிதறன்.

சபரியவர.எனக்
்
கு

பயமிை் லை.
ஆண்டவதர, நான் உம் முலடய பிள் லள. மற்றும் நான் பரிசுத்த ஆவியாை்
நட்தத
் படுகிதறன். நான் பயப்பட ஒன்றுமிை் லை. பரிசுத்த ஆவியானவர ் என்
ஆவிதயாடு இலணந்து நான் உமது பிள் லள என்று உறுதிப்படுத்துகிறார.்
கர ்த்தாதவ, எை் ைாம்

உம்

சபாறுப்பிை் , கட்டுப்பாட்டிை்

உள் ளன. எனக்கு

பயப்பட ஒன்றுமிை் லை, ஏசனனிை் நீ ர ் என்னுலடய அப்பா, பிதா.
அப்பா ஆண்டவதர உமக்கு நன்றி. உமது சமாதானத்தாை் என்லன சதாடந்து
ஆசீர ்வதியும் . பிதாதவ, மற் றவர ்களும் தங் கள் பயத்லத தமற் சகாள் ள உமது
இரக்கத்திற் காகவும் , கிருலபக்காகவும் செபிக்கிதறன்.
அப்பா,

நான்

வை் ைலமயுள் ள

இதயசுவின்

பரிசுத்த

நாமத்தினாதை

பிராத்தலன சசய் கிதறன். ஆசமன்.
நவேம் குறிப் பு (ேீ திறமாழிகள் 18:10, 1 நயாவான் 4: 4, நராமர்8:
14-16)

நேவனிடம் விசுவாசே்திெ் காகவும் மெ் றும் ேம் பிக்னககாக பிராே்ேனன
ஆண்டவதர, என் பிராத்தலன தநாக்கங் களுக்காக உம் மண்லட வருகிதறன்.
நீ ர ் என் செபத்லத தகட்கிறவர ் என்று எனக்கு சதரியும் . ஆண்டவதர நான்
பைவீனமாக

இருக்கும்

தருணத்திை்

என்

மனதிை்

சந்ததகங் கள்

ஏற் படுகின்றன. என் நம் பிக்லக பைவீனமாக இருக்கும் தருணங் கள் உண்டு.
என் நம் பிக்லக பைவீனமாக இருக்கும் தருணங் களிை் என்லன மன்னியும் .
என் அவநம் பிக்லகலய மன்னியும் .
விசுவாசம் தவதவசனத்லத தகட்கும் தபாது வருகிறது. தயவு சசய் து நான்
உம் முலடய

பரிசுத்த

வார ்த்லதயாகிய

தவதாகமத்லத

(லபபிள் )

வாசிக்கும் படி அதிக தநரம் சசைவிட தவண்டும் என்று ஆசீர ்வதியுங் கள் என்
விசுவாசத்லத அதிகரிக்க சசய் யும் .. விசுவாசம் என்பது நாம் எதிர ்பாரப
் ்பது
உண்லமயிை்

நடக்கும்

என்ற

நம் பிக்லக.

அது

நாம்

பார ்க்க

விஷயங் கலள பற் றி உத்தரவாதம் (உறுதி) அளிக்கிறது. உம்

முடியாத

தமை்

உள் ள

நம் பிக்லக அதிகரிக்க என்லன ஆசீர ்வதியும் .
நீ ர ் எங் கள் செபத்திற் கு

பதிைளிக்கும் அன்பான ததவன் என்று எனக்கு

சதரியும் . ஒரு தவலள நான் தவண்டிசகாள் வது

எனக்கு நை் ைதை் ை என்றாை்

எனக்கு எது சிறந்தததா அலத எனக்கு ஆசீர ்வதியும் .
பரிசுத்த

ஆண்டவதர,

நம் பிக்லகயும்
திட்டங் கலளயும் ,

எனக்கு

சகாடுக்க,
சமாதான

ஒரு

பிரகாசமான

எனக்கும்

என்

திட்டங் கலளயும்

எதிர ்காைம்

மற்றும்

வாழ் க்லகக்கும்

சபரும்

லவத்திருக்கிறீர,்

என்று

உறுதியளித்திருக்கிறீர ். நீ ர ் எனக்கு லவத்திருப்பது இருப்பதிதைதய சிறந்த
திட்டம் என்று நம் புகிதறன். உமக்கு கீழ் ப்படிய எனக்குப் தபாதியும் .

நீ ர ் நம் பிக்லகயின் ததவன். என்லன மகிழ் ச ்சியினாலும் , அலமதியினாலும்
முற் றிலும்

நிரப்பும் படி

இருக்கிதறன்.

தவண்டுகிதறன்,

அப்சபாழுது

பரிசுத்த

ஏசனனிை்

ஆவியின்

நான்

உம் லம

சக்தியினாதை

நம் பி

என்னிை்

உறுதியான நம் பிக்லக நிரம் பி வழியும் .
தமலும் நம் பிக்லகயின்றி தபாராடும்

மற் ற மக்களும் உம் மிடத்திை் உள் ள

நம் பிக்லகயின் ஒளிலய அனுபவிக்க நான் பிராத்தலன சசய் கிதறன்.
அப்பா, நான் இதயசுவின் நாமத்தினாதை பிராத்தலன சசய் கிதறன். ஆசமன்.
நவேம்

குறிப் பு

(நராமர்

10:17,

எநரமியா

29:11,நராமர்

15:13,

எபிறரயர் 11: 1)

அன்புக்கான

றெபம்

-

இநயசுவின்

அன்பினால்

தீயனவகனள

நமெ் றகாள் ளும் றெபம்
எங் கலள

தநசிக்கிற

பரம

பிதாதவ,

அறிந்ததா,

குடும் பங் களுக்கு தீலம சசய் ய முயற் சித்தும் ,
சசய் ய முயன்ற மக்கலள
இந்த

செபத்திை் உம் மண்லட சகாண்டு

ஒவ் சவாரு

சமாதானத்துக்காகவும் ,
பிராத்திக்கிதறாம் .

மக்கலளயும்

இவர ்களுலடய
இவர ்கலள

எங் கள்

மற்றும் எங் களுக்கு சகடுதி

பிதாதவ, நீ ர ் மற் றவர ்கலள மன்னிக்க எங் களுக்கு
எனதவ

அறியாமதைா

வருகிதறாம் .

தபாதித்து இருக்கிறீர.்

மன்னித்து,

இவர ்களுலடய

வாழ் வின்

வளத்துக்காக

உம் முலடய

கிருலபயினாலும் ,

சமாதானத்தினாலும் , இரக்கத்தினாலும் ஆசீர ்வதியும் .
கர ்த்தராகிய

இதயசுதவ,

நீ ர ்

இப்படிச ்

சசாை் லியிருக்கிறீர-்

“ோன்

உங் களுக்குச் றசால் லுகிநென் , உங் கள் சே்துருக்கனளச் சிநேகியுங் கள் ;
உங் கனளச்
சபிக்கிெவர்கனள
ஆசீர்வதியுங் கள் ;
உங் கனளப்
பனகக்கிெவர்களுக்கு
ேன்னம
றசய் யுங் கள் ;
உங் கனள
ேிே்திக்கிெவர்களுக்காகவும்
உங் கனளே்
துன்பப் படுே்துகிெவர்களுக்காகவும் றெபம் பண
் ணுங் கள்.
இப் படிச் றசய் வதினால் ேீ ங்கள் பரநலாகே்திலிருக்கிெ உங் கள் பரம
பிோவுக்கு புே்திரராயிருப் பீர்கள் ; அவர் தீநயார் நமலும் ேல் நலார் நமலும்
ேமது
சூரியனன
உதிக்கப் பண
் ணி,
ேீ தியுள் ளவர்கள்
நமலும்
அேீ தியுள் ளவர்கள் நமலும் மனழனயப் றபய் யப் பண
் ணுகிொர். “
ஆண்டவதர! நாங் கள் உமக்கு கீழ் ப்படிகிதறாம் . இந்த மக்கலள உமது அன்பு
சமாதானம் , சந்ததாஷத்தாை்
அவர ்கள் உம் லம
சகாள் ள

ஆசீர ்வதிக்கும் படி பிரார ்த்தலன சசய் கிதறாம் .

சதரிந்து சகாண்டு, மிக தனிப்பட்ட முலறயிை் அறிந்து

தவண்டும் .

அப்பா,

நான்

வை் ைலமயுள் ள

இதயசுவின்

பரிசுத்த

நாமத்தினாதை பிராத்தலன சசய் கிதறன். ஆசமன்.
(மே்நேயு

5:

44-45)

நவேம்

குறிப் பு
சரணனடவேெ் கான றெபம் – நேவன் என் வாழ் க்னகயின் றபாறுப் னப
எடுே்து றகாள் ள அனுமதிக்கும் றெபம் .

அது
உங் களுக்கு
றகாடுக்கப் படும் ; நேடுங் கள் , ேீ ங்கள் கண
் டனடவீர்கள் ; ேட்டுங் கள் ,
அப் றபாழுது உங் களுக்குே் திெக்கப் படும் ”. நான் இததா, இருக்கிதறன்
கர ்த்தாதவ,

நீ ர ்

சசாை் லியிருக்கிறீர,்

ஆண்டவதர

. என்

வாழ் விை்

“நகளுங் கள்

நீ ர ் வரும் படி

தகட்கிதறன். உம்

சித்தத
் ல
் த

ததடுகிதறன் ஆண்டவதர. என் வாழ் க்லகலய உம் மிடம் ஒப்பலடக்கிதறன்.
ஆண்டவதர,

என்

வாழ் க்லகயிை்

முதலிடத்லத

உமக்கு

தருகிதறன்.

என்

வாழ் க்லகயிை் நீ ர ் எனக்காக ஒரு சிறந்த திட்டத்லத லவத்திருப்பலத நான்
அறிதவன்

எனதவ

என்

வாழ் க்லகயின்

சபாறுப்லப

ஏற்று

சகாண்டு

கட்டுப்படுத்தும் .
நீ ர ் எங் கள் பிராத்தலனகளுக்கு பதிைளிக்கும் எங் கள் அன்பாரந
் த
்
ததவன்
என்று எனக்கு சதரியும் . ஒரு தவலள நான் தவண்டிசகாள் வது

எனக்கு

நை் ைதை் ை என்றாை் எனக்கு எது சிறந்தததா அலத எனக்கு ஆசீர ்வதியும் .
பரிசுத்த

ஆண்டவதர,

எனக்கு

ஒரு

பிரகாசமான

எதிர ்காைம்

மற்றும்

நம் பிக்லகயும் சகாடுக்க, எனக்கும் என் வாழ் க்லகக்கும் சபரும் திட்டங் கள்,
சமாதான திட்டங் கள் லவத்திருக்கிறீர ் என்று

உறுதியளித்திருக்கிறீர.் நீ ர ்

எனக்கு லவத்திருப்பது இருப்பதிதைதய சிறந்த திட்டம் என்று நம் புகிதறன்.
பூமிலயப்பார ்க்கிலும்

வானங் கள்

எப்படி உயர ்ந்திருக்கிறததா, அப்படிதய

உம் முடய நிலனவுகளும் வழிகளும் , என் நிலனவுகலளயும் வழிகலளயும்
பார ்க்கிலும் உயரந
் தி
் ருக்கிறது. உமக்கு கீழ் ப்படிய எனக்குப் தபாதித்தருளும் .
எனக்கு உமது வார ்த்லதயின் படிதய ஆகட்டும் .
கர ்த்தாதவ,நான் உமது சத்தியத்தின்படி பிலழக்க, உமது வழிலய எனக்குப்
தபாதியும் , உம் லம கனம் பண்ண சுத்தமுள் ள இதயத்லத எனக்கு தந்தருளும் .
அப்பா,

நான்

வை் ைலமயுள் ள

இதயசுவின்

பரிசுத்த

நாமத்தினாதை

பிராத்தலன சசய் கிதறன். ஆசமன்.
தவதம் குறிப்பு (மே்நேயு 7: 7, சங் கீேம் 86:11, எநரமியா 29:11, லூக்கா 1:38,
ஏசாயா 55: 9)

