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ஆண்டவரா(ய இேய, (-ஸ்/ேவ , இந்த ெகாேரானா ைவரஸ் ( ெகாேரானா (67 )
பர9வைதத் த:த்/ எங் கைளப் பா/காக்>ம் ப@ உம் ைமக் ேகட்:க் ெகாள் (ேறாம் . நீ ர்
வல் லைமEம் இரக்கFம் உள் ளவர். இ/ேவ நம் Fைடய ெஜபமா>ம் .
[ம"ெமா%]

எனக்> இரங் >ம் , ேதவேன, எனக்> இரங் >ம் ; உம் ைம என் ஆத்/மா
அண்@க் ெகாள் I(ற/. Jக்(னங் கள் கடந்/ ேபா>மட்:ம் உம/
ெசட்ைடகளின் நிழNேல வந்/ அைடேவன் . சங் . 57 : 1

ெயேகாவா ஷாேலாம் , சமாதானத்Pன் ேதவேன, நாங் கள் ெகாேரானா ைவரQன்
ைமயப் ப>PகைளEம் , தற் ேபா/ தனிைமப் ப:த்தப் பட்டவர்கைளEம் நிைன9
RS(ேறாம் . அவர்கள/ தனிைமTல் உம் Fைடய Uரசன்னத்ைத
அ-ய9ம் , அவர்களின் இடர்பா:களில் உம் Fைடய சமாதானத்ைதப் ெபற் Sக்
ெகாள் ள9ம் , அவர்கள் காத்P6க்>ம் த6ணத்Pல் உம் Fைடய இைடமாறாத ஊக்கத்ைத
அ-ந்/ ெகாள் ள9ம் உதJ ெசய் Eம் . சமாதானப் UரWேவ, இ/ேவ அவர்களின்
ெஜபமாக இ6க்கட்:ம் .
[ம"ெமா%]

உம் Fைடய இரக்கங் கள் Xக்(ரமாய் எங் கIக்>
ேநரி:வதாக. எங் கைள இரட்Yக்>ம் ேதவேன, நீ ர் உம/ நாமத்Pன்
ம(ைமTனி7த்தம் எங் கIக்> உதJ ெசய் /, உம/
நாமத்Pனி7த்தம் எங் கைள J:Jத்/ , எங் கள் பாவங் கைள
நிJர்த்Pயாக்>ம் . சங் . 79: 9

எல் லா ஆSதZக்>ம் , அ-9ைரக்>ம் ேதவேன, தங் கIக்> அன் பானவர்கைள
P[ெரன இழந்/ /யரப் ப:(றவர்கIக்காக9ம் , அPர்ச்Yயால் தளர்ந்/
ேபாT6க்(றவர்கIக்காக9ம் நாங் கள் ெஜUக்(ேறாம் . அவர்கIைடய /ன் பத்Pல்
உம் Fைடய ஐக்(யத்ைதக் கண்டைடய9ம் , அவர்கIைடய இழப் Uல் உம் Fைடய
ஆSதைலப் ெபற9ம் , அவர்கIைடய நம் Uக்ைகTன்ைமTல் உம் Fைடய நம் Uக்ைக
ையப் ெபற9ம் ெஜUக்(ேறாம் . நாங் கள் தாக்>தZக்> உட்பட்:
பயந்P6க்(றவர்கைள - அதாவ/ உடல் நNந்தவர்கைள, ேநா$%றவ(கைள ,
வயதானவ(கைள உ01ைடய ச4க5தி7 ைவ8கிேறா0. எ7லா சமாதான5தி%<0
ேதவேன, ந=ேர வ7லைம$0, இர8க10 உைடயவ(. இ@ேவ எAகB ெஜபமாக
இF8கGH0.
[ம"ெமா%]

அப் ப@ப் பட்ட மரணத்Pனின் Sம் அவர் என் ைனத் தப் WJத்தார்.
இப் ெபா]/ம் தப் WJக்(றார். இன் ^ம் தப் WJப் பார் என் S
அவைர நம் U6க்(ேறாம் . 1 ெகாரி 1 : 10

ெயேகாவா ராப் பா, ,கமளிக்>ம் ேதவேன, நாங் கள் ம6த்/வத் /ைறகளில்
பணியாற் Sபவர்கIக்கா9ம் , ஒவ் ெவா6 நாIம் இந்த ெந6க்க@ Tல் க:ைமயான
அ]த்தத்ைத எPர் ேநாக்>பவர்கIக்காக9ம் ெஜUக்(ேறாம் . அவர்கள்
ேசார்வைடEம் ேபா/ `ட்ெட]ச்YையEம் , ேநாTன் தன்ைமையக் கண்ட-Eம்
ஆற் றைலEம் மன/6க்கத்ேதா: மற் றவர்கைளக் கவனிக்>ம் ேபா/ அவர்கIக்>
ேவண்@ய மன/6க்கத்ைதEம் த6ம் ப@ ெஜUக்(ேறாம் . நாங் கள் இத்/ைறTல்
Fைறயாக9ம் , அைமP யாக9ம் ேநாEற் றவர்கைள >ணப் ப:த்த
Fயல் பவர்கIக்காக உமக்> நன்- ெசZத்/(ேறாம் .
அவர்கள் எPர்பாராத கண்:U@ப் Wகைள உ6வாக்>ம் ப@க்>ம் , பைழய நிைலைம
ஏற் ப:ம் ப@க்>ம் ஒ6 ெதளிைவ அவர்கIக்> இன் S தா6ம் . இப் ேபா/ள் ள இ6ளான
bழைல மாற் ற நீ ர் நீ PTன் bரியனாக மாற ேவண்:ம் . நீ ர் உம் Fைடய ஒளிக்கPர்
களின் cலம் >ணமைடயச் ெசய் Eம் . இ/ேவ எங் கள் ெஜபமாக இ6க்கட்:ம் .
[ம"ெமா%]

ஆ, கர்த்தரா(ய ஆண்டவேர , இேதா ேதவரீர ் உம் Fைடய மகா
பலத்PனாZம் , நீ ட்டப் பட்ட உம் Fைடய Wயத்PனாZம் , வானத்ைதEம்
d7ையEம் உண்டாக்(னீர ் ; உம் மாேல ெசய் யக்Rடாத அPசயமான
காரியம் ஒன் S7ல் ைல.
எேர. 32 : 17

ஞானத்Pன் ேதவேன, நாங் கள் எங் கள் தைலவர்கIக்காக ெஜUக்(ேறாம் : உலக
,காதார அைமப் W, ேதYய அரசாங் கம் மற் Sம் ஸ்தல தைலவர்கள்
ேபான்றவர்கIக்காக ெஜUக்(ேறாம் . பள் ளி Fதல் வர்கள் , ம6த்/வ மைன
அPகாரிகள் , மற் ற கல் fரி நிர்வா(கள் ேபான்றவர்கIக்>ம் ெஜUக்(ேறாம் . நீ ேர
இவர்கைளப் ெபா/த்/ைற ேசைவ Tல் ைவத்P6க்(gர். அவர்கIக்> அவர்கள/
ெசாந்த ஞானத்Pல் இல் லாமல் உம் Fைடய ஞானத்Pனால் ைவரைஸப் பற் -ய
அ-ைவத் தா6ம் . அவர்கIைடய ெசாந்த J,வாசத்Pனால் பயத்ைத எPர்
ெகாள் ளாமல் , உம் Fைடய J,வாசத்Pல் எPர் ெகாள் ள9ம் , ,ய ெபலத்Pனால்
இல் லாமல் உம் Fைடய ெபலத்Pனால் இந்த ேநரத்Pல் இடர்பா:கைள சமாளிக்க9ம்
உதJ ெசய் Eம் . எல் லா ஞானத்Pற் >ம் அ-9ைரக்>ம் உரிய ேதவேன, நீ ேர
வல் லைமEம் இரக்கFம் உள் ளவராT6க்(gர்.
[ம"ெமா%]

ேதவன் நமக்> அைடக்கலFம் , ெபல^ம் , ஆபத்/க்
காலத்Pல் அhRலமான /னணEமானவர். எனேவ நாம் பயப் படத்
ேதைவTல் ைல. சங் 46 : 1 - 2

நான் உங் கைள சங் iதம் 91ல் உள் ள வசனங் கள் cலம் ஆYர்வPப் ேபன் . " அவர் உன்ைன
ேவட^ைடய கண்ணிக்>ம் , பாழாக்>ம் ெகாள் ைள ேநாய் க்>ம் தப் WJப் பார். அவர்
தம/ Yற>களாேல உன்ைன c:வார் ; அவர் ெசட்ைடகளின் iேழ அைடக்கலம் W>வாய்
; அவ6ைடய சத்Pயம் உனக்>ப் பரிைசEம் ேகடகFமா>ம் . இரJல் உண்டா>ம்
பயங் கரத்/க்>ம் , பகNல் பறக்>ம் அம் Wக்>ம் , இ6ளில் நடமா:ம் ெகாள் ைள
ேநாய் க்>ம் , மத்Pயானத்Pல் பாழாக்>ம் சங் காரத்/க்>ம் பயப் படாP6ப் பாய் . உன்
பக்கத்Pல் ஆTரம் ேப6ம் , உன் வல/ Wறத்Pல் பPனாTரம் ேப6ம் J]ந்தாZம் , அ/
உன்ைன அjகா/. சங் . 91 : 3 - 7
[ம"ெமா%]

என் நீ PTன் ேதவேன, நான் Rப் U:ைகTல் எனக்>ச் ெசJெகா:ம் ;
ெந6க்கத்Pல் இ6ந்த எனக்> JசாலFண்டாக்(னீர ் ; எனக்> இரங் (,
என் Jண்ணப் பத்ைதக் ேகட்ட6Iம் . சங் . 4 : 1

எல் ஷடாய் , மகத்/வFள் ள ேதவனா(ய கர்த்தர், உங் கைள ேநYக்(றப@யால்
உங் கைளப் பா/காப் பாராக. உங் கIக்காக மரித்த அவ6ைடய >மாரனா(ய இேய,
(-ஸ்/ உங் கைள இரட்Yப் பாராக. பரி,த்த ஆJயானவர் உங் கைள இந்த
>ழப் பத்PN6ந்/ `ட்:, அரவைணத்/ தம் Fைடய Uரசன்னத்தால் நிரப் Wவாராக.

[ம"ெமா%]

என் ேதவன் என் ைன ெபால் லாங் கனின் தாக்>தZக்> Jலக்(க்
காத்/, அவ6ைடய பரேலாக ராஜ் யத்Pல் பா/காப் பாக
ேசர்ப்பார். எல் லா ம(ைமEம் அவ6க்ேக என் ெறன் Sம்
உரித்தா>க. ஆெமன் .

ெகாேரானா ைவரஸ் தாக் ,த-ல் இ0ந் 2
34தைல ெப6வதற் கான ெஜபம்
!ட்டர் %ேரய் க் & 24 - 7 ெஜபம்

