
 
CA- Men’s Prayer Calendar – December 20222 – Tamil 

 

CA  ஆ�க� ெஜப  கால�ட� ச�ப� 2022 

 

1 ஒ��  ம��� ேபாதா� - ஒேர ஒ�  நில�க�  ��ைட   ைவ"� கி�#ைல  
ப$ற ைவ&ப�  எ�ப�  சா"தியமி#ைல.  ஒ�றாக எ��க�*ய பல நில�க� 
���க� ேதைவ. இ� ஒ� கிறி,தவராக உ.க� வா/�ைக�0 இைணயானதா0�. 
உ.க� ந�பி�ைகைய எ�ய ைவ�க உத4� ம$ற வி5வாசிக6ட�  ஐ�கிய�  
கிைட"தத$காக  ஆ�டவ��0  ந�றி ெச8"�.க�  (எபி. 10:23-24). 

 

 2. ச"திய"தி#  வா/வ�  - கிறி,�ைவ& பி�ப$�பவராக ந:.க� உலகி$0 
உயி��ள ம$�� காண�*ய சா�சியாக இ��கிற:�க�. த.க� இதய.களி# 
இேய5 இ#லாம# வா/பவ�க� உ.கைள ஒ� திற=த >"தகமாக "வாசி�கிறா�க�". 
உ.க� வா/�ைக கிறி,�வி� அ�>�0� இர�க"தி$0� ஒ� வ8வான சா�சியாக 
இ��க ெஜபிA.க�. "ஏெனனி#, ந:.க�  ேதவCைடய ெசDைகயாயி��கிற:�க� ;    ..." 
(எேப 2:10). 

 

 3. உ�ைமைய& பைறசா$�.க� - ேதவ�  உ.க6�0 வாD&பளி�0� 
ேபாெத#லா� உ.க� சா�சிைய பகி�=� ெகா�ள உ.க6�0 ைத�ய� இ��க 
ேவ��� எ���, ராEய"தி� சிற=த  Fதராக  இ��க ஞான"தி$காக ெஜபி�க4�. " 
>ற�ேபயி��கிறவ�க6�0 H�பாக ஞானமாD நட=� கால"ைத& 
பிரேயாஜன&ப�"தி�ெகா�6.க�.   ..." (ெகாேலா 4:5). 

 

 4. ந:.க� ஒ� ஒளி - உலக� அதிக  அளவி#  ந$ெசDதி�0 விேராதமாக உ�ள�, 

ஆனா# இ��#  ஒளி  அதிகமாக ெத�A� எ�பைத நிைனவி# ெகா�6.க�. 
ஆழமான இ�ைள விட ெவளிJச� எ&ேபா�� வ8வாக இ��0� எ�பத$0 
கட46�0 ந�றி ெச8"�.க�'. “  நா� உலக"தி$0 ஒளியாயி��கிேற�, எ�ைன& 
பி�ப$�கிறவ� இ�ளிேல நடவாம# ஜ:வஒளிைய அைட=தி�&பா�   ..." (ேயாவா� 
8:12). 
 

5. கட4ளி� ேநா�க�: “பரேலாக" தக&பேன, எ#லா�� எ�ைன& பய�ப�"�வேதா 
அ#ல� �Lபிரேயாக� ெசDவேதா ேநா�கமாக" ெத�கிற�. இ�&பிC�, உம�  
ேநா�க� ெதளிவாக உ�ள�: ந:�  எ�ைன ேநசி�கிற:� ம$�� என�0 சிற=தைத 
வி��>கிற:�க�. எனேவ, எ� வா/�ைகைய உ�மிட�  ஒ&பைட�கிேற�. 
எ#லாவ$றி8� உ�ைம� காண4�, எ#லாவ$றி8� உ�ைம ந�ப4� என�0  
உதவி  ெசDத�6� . இதனிமி"த�  எ#லாவ$றி8� உம� ந�ைமைய நா� 
அCபவி�க HA�." (எேர 29:11) 

 

6. ஏ$��ெகா�6த# - “அ�>�ள கட4ேள, நிராக�&ப� மிக4� கனமாக இ��0�, 

0றி&பாக ந:.க� எ�ைன நிராக�"�வி�டதாக நா� உண��ேபா�. ஆனா# எேபசிய� 
1:6 ெதளி4ப�"�கிற�, நா� கிறி,�ைவ ஏ$��ெகா�ட4ட�, நா� கிறி,�4ட� 
ஐ�கிய&ப�ேட�. கிறி,�வி� காரணமாக ந:.க� எ�ைன ஏ$��ெகா�கிற:�க�. 



கி�ைபயா# நா� ஏ$��ெகா�ள&ப�ேட�, எ� ெசய#களா# அ#ல, ஆனா# 
இ&ேபா� எ�னி# வசி�0� கிறி,�வி� ெசய#களா# நா� ஏ$��ெகா�ள&ப�ேட�. 
 

7. ம�னி&>- “அ�>�ள கட4ேள, ம$றவ�கைள ம�னி&பதி# நா� ஏ� இMவள4 
சிரம&ப�ேட� எ�பைத நா� உண�கிேற�. நா� உன� ம�னி&ைப உ�ைமயாக& 
ெப$றதி#ைல, அதனா# ம$றவ�கைள ம�னி�க ந:.க� என�0 உதவ HA�. 
உ.க� ம�னி&> கிறி,�வி� சி8ைவயி� ப�5. நா� எ� பாவ.கைள 
ஒ&>�ெகா�கிேற� ம$�� உ.க� ம�னி&ைப& ெப�கிேற�. நா� 
ம�னி�க&ப�டத$0 ந�றி.” (எேப 1:7) 

 
 

8. பர�பைர- “ஓ ஆ�டவேர, ந:�  கிறி,�4�0� என�0 ஒ� அ$>தமான 5த=தர"ைத 
வழ.கிA�ள :�. கிறி,�வி# ந�பி�ைக ைவ&பேத என� பா�கிய�. ஆ�டவேர, ந:ேர 
எ� ப.0- என�0  எ#லாேம  ந:�தா� . என�0 ேதைவயான அைன"�� உ�மிட�  
உ�ள�. உம�0 ந�றி, கட4ேள, நா� கிறி,�4ட� இைண=ததா#, நா� இ&ேபா� 
ஒ� மகிைமயான ஆ,திைய& ெப$ேற�. (எேப 1:11-12) 

 

9. உ"தரவாத�- “ ஆ�டவேர, உம�0  ந�றி ெச8"�கிேற� ,  ஆசீ�வதி�க&ப�ட 
ப�5"த ஆவியி� Pல� உம� ஜ:வைன என�0 அளி"ததி# விைளவாக  எ� 
5த=திர"ைத என�0 ஏ$கனேவ  ெகா�"� வி�Q� . நா� ந�பிய சமய"திேல  நா� 
உ�Hட� ஒேர ஆவி ஆ�க&ப�ேட�. எ� 5த=திர�  எ� நி"திய மீ�>ட� 
HவைடA�! ” (எேப. 1:13-14) 

 

10. பயமி#லாைம - “அ�>�ள கட4ேள, மனிதனி� பய� மிக&ெப�ய�. யாேரா 
எ&ேபா�� எ�ைன அைழ"�J ெச#வதாக ெத�கிற�. நா� ெதாட�=� பா�கா&>ட� 
இ��க ேவ��� எ�� உண�கிேற�. அதனா#தா� எ�னி#  ந:��  நா�  
உ�மி8�  மா$றியத$0  நா� மிக4� ந�றிA�ளவனாக இ��கிேற�. ந:ேர எ� 
ேகடக�  ம$�� பா�கா&> . எ� பய"ைத& ேபா�கியத$0�, எைதA� எதி�ெகா�6� 
ைத�ய"ைத என�0 வழ.கியத$0� ந�றி ெச8"�கிேற� !” (எபி 13:6). 

 

11. ந:.க� யாராக  இ��கிற:�க� ?-கலாJசார கிறி,தவ� அ#ல� கிறி,�வி� 
0ண.கைள சிற=த Hைறயி# பி�ப$�வ� ஆ�மீக  வ#லைமைய ெப$��ள�  
எ��  க�த  Hயா� / ந�மி# கிறி,�வி� வா/�ைக ம��ேம மா$ற"ைத 
ஏ$ப�"��. இ�ளி� ச�திக� வி"தியாச"ைத அறி=�, ந�பக"த�ைம இ#லாதைத 
ேகலி ெசDகி�றன�. " இேய5ைவ அறிேவ�, ப4ைலA� அறிேவ�,  ந:.க� யா�?" 

(அ&ேபா,தல� 19:15). 

 

12. எ� உ.கைள உ=தி  த�6கிற� ? - ந�பேர, எ.கள�  ெத�=�ெகா�வத$0  
நா.கேள   ெபா�&>. ந:.க� எைத& ப$றி நிைன�கிற:�க� ம$�� தியான� 
ெசDகிற:�க� எ�பதி# விடாHய$சிAட�  ேத�=ெத�.க�. ஆபாச& பட.க� 
ெப��பா�ைமயான ஆ�களி� பியி# உ�ள�. ஆனா# ந:.க�, த:ைமைய எதி�"�, 

கட4ைள& ெப�ைம&ப�"�வைத& ப$றி சி=தி"�J ெசDA.க�. " எ#லா� 
காவேலா�� உ� இ�தய"ைத� கா"��ெகா�, அதினிட"தினி�� ஜ:வஊ$� 
>ற&ப��.   " (ந:திெமாழி 4:23). 



 
 

13. இராEயதி�  த"�வ� - "இேய5 *றினா�:   எ� ராEய� இM4லக"தி$0�யத#ல 
" (ேயாவா� 18:36).கிறி,� இ=த Vமியி# எளிதான வா/�ைகைய 
வா�களி�கவி#ைல. மாறாக. இ=த Aக"தி� அதிபதியி�  உடன தி�&தி�காக 
ச8ைகைய நிராக��க" தயாராக இ�&பவ�க6�0 அவ� நி"திய ஜ:வைன 
உ�தியளி�கிறா�. கிறி,�வி� ராEய சீசனாக4�  கட4ளி� உ�ைமயான 
வழிபா�டாளராக4� இ��க ெஜபிA.க�. 
 
 

14. அ�&பணி&>  அ#ல� சரணைட=ததா? - " அத$0& ேப��: நா� உ�ேமாேட 
ம��கேவ�யதாயி�=தா8�, உ�ைம ம�தலி�கமா�ேட� எ�றா�" (ம" 26:35). 

ேப��ைவ& ேபாலேவ, அேநக மனித�க� கிறி,�4�காக த.களா# இய�றைதJ 
ெசDய" த:�மானி�கிறா�க�, ஆனா# பி�ன� அவைர மிக4�  ஏமா$ற� அைடய  
ெசDகிறா�க�. பி�ன�, ேப�� த� 5ய"ைத  ஒ&>�ெகா�"�, ப�5"த ஆவியினா# 
நிர&ப&ப�டேபா�, ேதவ� அவைர வ#லைமAட� பய�ப�"தினா�. அவ�டமி�=� 
க$��ெகா�ேவா�. 
 
 

15, ந:.க� யாைர வண.0கிற:�க�?- “ மCஷ�ைடய க$பைனகைள உபேதச.களாக 
ேபாதி"�, வ :ணாD என�0 ஆராதைன ெசDகிறா�க� " (ம" 15:9).நவ :ன சி=தைன�0 
ஏ$ற கட4� ந�பி�ைக வ :�. கிறி,�வி� ேபாதைனக6�0 கீ/&பவ� Pல� 
உ.க� அ�ைப நிXபி�க4� (ேயாவா� 14:23). ேவதாகம"தி# ெசா#ல&ப��  
ேதவைன  ெதாY� ெகா�6�  மனிதராக இ�.க�. பாவ� ஏ$��ெகா�ள�*ய 
கா�யமாக  விள�பர&ப�"�� ேபா� அத$0  உட� படாத:�க�. 
 

16. சா=த� எ�ப� பலவ :ன� அ#ல- "... நா� சா=தH� 
மன"தா/ைமAமாயி��கிேற�; எ� Zக"ைத உ.க�ேம# ஏ$��ெகா��, 

எ�னிட"தி# க$��ெகா�6.க�.   " (ம" 11:29).இேய5 கிறி,�ைவ விட அதிக  
ஆ�ைம"�வ�    , 0ண�, ந$ப�>க� ம$�� வ#லைம ெகா�டவ�க� யா�� 
இ#ைல. அவ�டமி�=� ஆவியி� கனி, அ�>, மகி/Jசி, அைமதி, ெபா�ைம, இர�க�, 

ந$0ண�, வி5வாச�, சா=த� ம$�� இJைசயட�க�  ஆகியவ$ைற� க$�� 
ெகா�6� மனிதனாக இ��க ெஜபிA.க�. 
  

17. நி"திய� க�ேணா�ட�!- “ மCஷ� உலக� HYவைதA� 
ஆதாய&ப�"தி�ெகா�டா8�, த� ஜ:வைன நLட&ப�"தினா# அவC�0 லாப� 
எ�ன?   ” (ம"  16:26) இய$ைக மனித� நி"திய க�ேணா�ட"ைத இழ=�வி�டா�. 
(1ெகா� 2:14). ப0"தறி4 ம$�� நிர=தர மதி&>�ளவ$றி$கான க�"��காக 
ெஜபிA.க�. உ.க� வி�&ப"ைத கட4ளிட� ஒ&பைட"�, உ.க� Hத[�கைள" 
த:�மானி�க அவைர அCமதி�க4�. 
  

18. 0ணாதிசய"ைத உ�வா�0த# - ஒ� தடகள வ :ர� விைலைய ெவ#வத$காக 
விடாHய$சிAட� பயி$�வி&ப� ேபால, ஒ� 0ணாதிசயH�ள மனித� ச�யான 
ேத�4கைள ெசDA� ஒY�க"தி$0 ெதாட�=� அபணிவா�. "...  பலமான 



ஆகாரமான� ந�ைம த:ைமயி�னெத�� பயி$சியினா# ப0"தறிய"த�கதாக 
Hய$சிெசDA� ஞாேன=தி�ய.கைளAைடயவ�களாகிய Vரண வய��ளவ�க6�ேக 
த0�.   " (எபி 5:14). கட4ைள மதி�0� ம$�� அவர� 0��ப� ம$�� ந�ப�கைள 
ஊ�0வி�0� அ"தைகய வ :ர� ெகா�ட மனிதராக இ��க ெஜப�  ெசDA.க�. 
  

19. H�மாதி�! - தக&பனா$ற  பி�ைளகளா#  சிைறJசாைலக� நிர�பிA�ளன. 
0ழ=ைதக� பி�ப$�வத$0 எ�"��கா��க� ேதைவ. அ&ேபா,தலனாகிய ப4# 
இ�=தைத& ேபா�ற ஒ� H�மாதி�யாக உ.க� ெசா=த 0ழ=ைதக6�0� 
ம$றவ�க6�0� மா�வத� Pல� வி"தியாச"ைத ஏ$ப�"த ெஜபிA.க�. " நா� 
கிறி,�ைவ பி�ப$�கிற� ேபால, ந:.க� எ�ைன& பி�ப$�கிறவ�களாயி�.க�   " 
(1ெகா� 11:1). 

  

20. யா� உ.க6�காக அYகிறா�க�? - \தாவி� ராஜாவாகிய ேயாரா�, கட46�0 
எதிராக� கலக� ெசD�, த� ெசா=த ம�க6�0& ெப�� த:.0 விைளவி"த ஒ� 
மனித� இற=தேபா�, "வி��>வா�#லாம# இற=�ேபானா�" (2 நாளா 21:20).எMவள4 
வ�"த�! அவ� எைத  பி�ைவ"� ேபானா� ?? ந� வா/வி� உைழ&பி� பல� 
அ#ல� கனி  எ�ன? உ.க� Pல� ம$றவ�கைள ஆசீ�வதி�க ெதDவ"தி�  கி�ைப  
ம$�� அ�>�காக ெஜபி&ேபா�. 
 

21. ேவைல - உைழ&பி� வர"ைதA� உ$ப"தி ெசDA� திறைனA� ஆ�டவ�  
நம�0" த�கிறா� .  இ=த வழியி# நா� ந� 0��ப"ைத ஆத��கலா�, ந#லைதJ 
ெசDயலா�, ம$றவ�க6ட� பகி�=� ெகா�ளலா� (எபி. 4.28). ஆ�டவேர, எ� 
ைககைளA� மனைதA� ேவைல ெசDய ைவ"தத$0 ந�றி! உ.க� ஏ$பா�$0 
ந�றி ெச8"�கிேற� ! ேவைல ேதைவ&ப�பவ�க6�காக நா.க� ப�=� 
ேப5கிேறா�, தய4ெசD� அவ�க6�கான கத4கைள" திற�க4�. 
  

22. நிைனவி# ெகா�6.க� -  ப�5"த ஆவியாகிய ேத$றரவாளேன எ#லாவ$ைறA� 
உ.க6�0& ேபாதி"�, நா� உ.க6�0J ெசா�ன எ#லாவ$ைறA� உ.க6�0 
நிைன&V��வா�   (ேயாவா� 14.26). ஒ� கால"தி# ஆ�டவ��  வழியி# 
க$பி�க&ப��, அவைர வி�� விலகிய பல�, இ�C� த.க� இதய.களி# வா�"ைத 
ெபாறி�க&ப���ளன�. - ப�5"த ஆவியானவேர, தய4ெசD� அவ�க� உம� 
வா�"ைதைய நிைன4*ரJ ெசD�, க�"த� மீதான அவ�களி� அ�ைப& >�&பி�க4�. 
  

23. ெச#வா�0 - இேய5 த�ைம& பி�ப$�பவ�க� உ&> ம$�� ஒளி எ�� 
*�கிறா�. அவ�க� த.க� 5$�J]ழைல 5ைவ ம$�� வா/�ைக Pல� 
பாதி�கிறா�க�. கிறி,தவ ஆ�களாகிய நம�0 அ�கி# வசி&பவ�களிட� ெச#வா�0 
ெச8"�� பா�கிய� நம�0 இ��கிற�. உ.க� 0��ப"தி8� பணியிட"தி8� 
ந:.க� வாY� வித� கட4ளி� அ�பி� உ�தியான சா�றாக4� ம$றவ�க6�0 
உ"ேவகமாக4� இ��க ெஜபிA.க� (ேயாவா� 13.35). 

  

24. ஏ$��ெகா�6� ேவைல  :--“அவ� உலக"தி# இ�=தா�, உலக� அவ� PலமாD 
உ�டாயி$�. உலகேமா அவைர அறியவி#ைல.அவ� தம�0J ெசா=தமானதிேல 
வ=தா�, அவ��0J ெசா=தமானவ�கேளா அவைர ஏ$��ெகா�ளவி#ைல" (ேயாவா� 



1:10.11). கிறி,ம, அ��  பிதாவாகிய  ேதவ�   இேய5 கிறி,� எ�ற  ெபய�#  
இ=த உலக"தி$0 வ=தா�, அவ�ைடய பைட&பி� மீ�பராக. எ#லா ெவ0மதியி8�  
ெப�யவரான கிறி,�ைவ� ெகா�டா�.க�. 
  

25. வழ.க&பட ேவ�ய உ�ைம-" அவ�ைடய நாம"தி�ேம# 
வி5வாசH�ளவ�களாD அவைர ஏ$��ெகா�டவ�க� எ"தைனேப�கேளா, அ"தைன 
ேப�க6� ேதவCைடய பி�ைளகளா0�ப, அவ�க6�0 அதிகார.ெகா�"தா�  " 
(ேயாவா� 1:12). ந�மிட� இ�&ப�, ெசDவ� அ#ல� அறி=தி�&ப� அ#ல, ந� 
நி"திய"ைத த:�மானி�0�, ஆனா# நா� யா�. க�"தராகிய இேய5 கிறி,�ைவ 
உ.க� இர�சகராக4� ஆ�டவராக4� ந�>வத� Pல� சிற=த ெத�4 ெசD�, 

உ.க� >திய அைடயாள"ைத ஏ$��ெகா�6.க�. 
 

26. ஆராதைன - 24ஆ� ச.கீத� FDைமயான ைகக6டC� Fய உ�ள"�டC� 
இைறவனி� ஆலய"தி# வழிபட ந�ைம அைழ�கிற�. க�"தராகிய இேய5ைவ நா� 
வி5வாசி�0�ேபா�, அவ�ைடய கி�ைபயா# நா� ப�5"தமா�க&ப��, எ#லா 
பாவ.களிலி�=�� 5"திக��க&ப�கிேறா�. பிற0, கணவ�களாக4�, த=ைதகளாக4�, 

ந� வ :�ைட வழிபா��" தலமாக மா$ற4�, ந� 0��ப"ைத அவ�ைடய ம�க6ட� 
ஐ�கிய&ப�"த4� ேதவாலய"தி# இைறவ� நம�0 வாD&பளி�கிறா�.  
 

27. அ�>-பல ெப$ேறா�க� 0ழ=ைதகைள எ&ப வள�&ப� எ�ற பல ேகா�பா�க� 
ம$�� சி"தா=த.களா# 0ழ&பமைட=��ளன�. 0ழ=ைதக6�கான ெப$ேறா�� 
அ�பி# அறி4�"த#, தி�"த� ம$�� ஒY�க� ஆகியைவ அட.0�. ந:திெமாழிக� 
29:15 ஒ� 0ழ=ைத ச�யாக வழிநட"த" தவறினா# ஏ$ப�� விைள4கைள& ப$றி 
எJச��கிற�. ேவதாகம"தி� ேபாதைனகைள& பி�ப$�வத$0 ெப$ேறா��0 
ைத�ய� கிைட�க ெஜபிA.க�. 
 

28. ெசய# - ஆபாச& பட.க� கிறி,தவ�களி� தி�மண.க� உ�பட பல 
தி�மண.கைள ஆ�கிரமி"� ேசத&ப�"திA�ளன. எேபசிய� 6:13 கவச"ைத 
அணி=�ெகா�� ேபா�டJ ெசா#கிற�. நம� தி�மண உற4களி# FDைம ம$�� 
>னித"த�ைம�0 ேதவ� ந�ைம அைழ�கிறா�. - ஆ�டவேர, ஆ�க� த.க� 
மைனவியி� அ�பி$காக ேபாராட4�, ஆபாச"தி� ேசாதைனைய ம�"� எதி��க4� 
தயாராக இ��கJ ெசDA.க�. 
 

29. எ�ண.க� சிைறபி�க&ப�டைவ -“ அைவகளா# நா.க� த��க.கைளA�, 

ேதவைன அறிகிற அறி4�0 விேராதமாD எY�>கிற எ#லா ேம�ைமையA� 
நி�Pலமா�கி, எ=த எ�ண"ைதA� கிறி,�4�0� கீ/&பயJ 
சிைற&ப�"�கிறவ�களாயி��கிேறா�.” (2ெகா�. 10:5). இ=த உலக"தி� அதிபதியி� 
தவறான க�"��க� இ=த உலக"தி� மாதி�யாக உ�ள� . .கிறி,� உ.க� 
மனைத& >�&பி�க அCமதிA.க� (ேராம� 12:2) ம$�� ெதDவ :க ஞான"�ட� 
சி=தி�க4�, ப0"தறி=� வாதிட4�. 
  

30. வா�0�திAட� சி=தி"�& பா�.க� - “கைடசியாக, சேகாதரேர, 
உ�ைமA�ளைவகெளைவகேளா, ஒY�கH�ளைவகெளைவகேளா, 



ந:திA�ளைவகெளைவகேளா, க$>�ளைவகெளைவகேளா, அ�>�ளைவகெளைவகேளா, 
ந$கீ�"திA�ளைவகெளைவகேளா, >�ணிய� எ�ேவா, >க/ எ�ேவா அைவகைளேய 
சி=தி"��ெகா��.க�” (பிலி 4:8) அ�பான சேகாதரேர, ந:.க� இைதJ ெசDதா#, " 

ேதவனி� சமாதான� உ.கேளா� இ��0�". 
 

31. ஒ� >�&பா�ைட& பா�.க� - “க�"த��0& >�&பா�ைட& பா�.க�; அவ� 
அதிசய.கைளJ ெசDதி��கிறா�; அவ�ைடய வல�கரH�, அவ�ைடய ப�5"த 
>யH�, இர�சி&ைப உ�டா�கின�.” (ச. 98:1). கிறி,�, சி8ைவயி# பாவ"தி� 
கிரய"ைத ெச8"தினா� ம$�� இ�� ம$�� மரண"தி� ச�திகைள ெவ�றா�. 
மனிதேன, 2023 ஆ� ஆ�# உ.க� 0��ப"தி$0 ந�பி�ைகயி� ஆணிேவராக 
இ�=� ேதவனி� �திகைள& பா�.க�. 
 


