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"மா�ற� ந� ெசா
த வா�ைகயி� நிைலயானதாக மாறாவி�டா�, ம�றவ�களி� 
வா�ைகயி� மா�ற �கவ�களாக நா� இ� பைத நி"#$ேவா�." David Timms – Living 

the Lord's Prayer 

(#தா)* வா#$�க+! பல சா#திய�-"க+, க)*பி.�க பல (திய எ)ண1க+ 
ம�"� எ�ைலக+. இ� பி2�, ஒ4ெவா� (திய ஆ).6�, நா� மா�ற#ைத� 
கா)கிேறா�. எ�ைன  ெபா"#தவைர, ஒ� (திய வ�ட#தி� ஆர�ப� எ�ப$ ந� 
வா�ைகயி� ப�.யைல எ*#$, க�#த�ட� ெந��கமாக வளர உத9� 
மா�ற1கைள அைடயாள� காண ஒ� வா; பா<�.  

ஒ� இள�  ெப)ணாக , நா� ஒ� சிறிய வணிக#  ெதாழி�  ெச;$ வ
ேத�  . எ� 
ெசா
த வா�ைகயி6�, தனி ப�ட உட�பயி�சி  ம�"�   பயி�சி�காக எ�னிட� 
வ�பவ�களி� வா�ைகயி6� மா�ற1கைள> ெச;வத�கான வழிகைள நா� 
எ ேபா$� ேத.�ெகா).�
ேத�. இ�", ேநர� மிக விைரவாக நக�கிற$ எ�" 
நா� உண�கிேற�, நம$ கலா>சார�, <*�ப1க+, உற9க+, ேவைலக+, ெதாழி�, 

வா�ைக நிைலைமக+ ம�"� இட1க+ என ந� வா�ைகயி� அைன#$ 
ப<திகளி6� மா�ற� தின�� நட�கிற$. பல ஆ)*க?�< ��( நா� 
ேக+வி ப�ட ஒ�" என�< நிைன9�< வ�கிற$: "மா�ற#ைத# தவிர ேவ" 
எ$9� நிர
தரமி�ைல".  

இ� பி2�, மா�ற#$ட� வள�>சிA�, வள�>சிAட� மா�ற�� வ�கிற$. ந� 
வா�ைகயி� மா�ற� வ��ேபா$ க�#தைர> சா�
தி� பதி� நா� வ6வாக 
வளர ஒ4ெவா� நா?� வா; (க+ உ+ளன. மா�ற கால1களி� நா� 
வள�>சிைய# ேத�
ெத*�<�ேபா$, ம�னி�க9�, கி�ைபைய  ெபற9�, இர�க� 
கா�ட9� க�"�ெகா+?�ேபா$ ம�றவ�க+ மீதான ந� அ�( வள�வைத� 
கா)ேபா�. 

எனேவ, என$ வாசி (, சி
தைன ம�"� பிரா�#தைனக+ இைத 2023 ஆ� 
ஆ).�கான எ1க+ வா�#ைதயாக வழ1க வழிவ<#தன: வளர9�! ந�பி�ைகயி� 
TWR ெப)களி� ஊழிய#ைத வள��க கட9+ வி��(� பல வழிகைள  பா� ேபா�. 
அ"வைட கனி
$வி�ட$ எ�" நா1க+ ந�(கிேறா�, அ*#த தைல�ைற 
தைலவ�க+ ஊழிய# $ைறக?�< வ�வைத  பா��<�ேபா$, அவ�க+ வளர 
உதவ நா1க+ தயாராக இ��க வி��(கிேறா�. இேயD9�< ந� வா�ைகைய 



ஒ பைட�<�ேபா$, கட9?ைடய வா�#ைத எ ப. பல வா; (கைள வழ1<கிற$ 
எ�பைத  பா��க ெப)க?�< உதவ வி��(கிேறா�. 

பி�2� அவ� அவ�கைள ேநா�கி: ேதவ2ைடய ராEயமான$, ஒ� 

ம2ஷ� நில#தி� விைதைய  விைத#$;இரவி� G1கி, பகலி� 

விழி#தி��க, அவ2�<# ெதHயாதவிதமா;, விைத �ைள#$  

பயிராகிறத�< ஒ பாயி��கிற$.எ ப.ெய�றா�, நிலமான$ ��( 

�ைளையA�, பி�( கதிைரA�,  கதிHேல நிைற
த தானிய#ைதA� 

பலனாக# தானா;� ெகா*�<�.பயி� விைள
$ அ" (�கால�  வ
த9டேன, 

அ"�கிறத�< ஆ�கைள அ2 (கிறா� எ�றா�.- Mark 4:26-29 

சில மா�ற1க+ அதி�>சிகரமானைவ ம�"� ேபரழி9கரமானைவ எ�றா6�, 

மா�ற� உயிைர� கா பா�"�. மா�ற� பா$கா (, ம"வா9 ம�"� 
வா�ைகயி� ஒ� (திய ேநா�க#ைத வழ1க �.A�. மா�ற� (திய 
சி
தைனக+, ம�றவ�கைள ேநசி பத�கான ெவ4ேவ" ம�"� சிற
த வழிக+ 
ம�"� க�#த��<� ம�றவ�க?�<� ேசைவ ெச;A� வா�ைகைய 
வாவத�கான ஒ� (திய பைட ைப� ெகா)* வர �.A�. மா�ற� 
மா�ற#ைத� ெகா)* வ
$, எதி�கால#தி�கான ந�பி�ைக நிைற
த ஒ� (திய 
வா�ைகைய நம�<� ெகா*�<�. 

இ
த ஆ)*, இைறவ� ந� வா�ைகயி� ெச;$ வ�� மா�ற1கைள நா� 
தIவி, ஒ4ெவா� �.வி6� கட9ளி� வழிகா�*தைல# ேதட 
உ"திJ).� ேபா� எ�" நா� பிரா�#தி�கிேற�. ந�பி�ைக  ெப)களி� 
ஊழிய#ைத வள� பத�<�, விைதகைள நட9 ெச;A�ேபா$�, ெச.க?�< நK� 
ஊ�"�ேபா$�, கைளகைள இI�<�ேபா$�, உலெக1கி6� உ+ள ெப)க?�<� 
தைல�ைறக?�<� இேயDவி� ந�பி�ைகயி� அ"வைடைய கட9+ ெகா)* 
வ�வைத� கவனி#$ கா#தி��க9� கட9+ ந�ைம ந�(�ப. ேக�*�ெகா+கிறா� 
எ�" நா1க+ ந�(கிேறா�. 

அவH� ந� இ�தய1க+ மகி>சியைடய�*�  

டா�ட� ெப�கி வ1கிக+ // உலகளாவிய இய�<ன� // TWR Women of Hope 

 

 

 

 



Story of Hope – January – 2023 – Tamil  By  Maribeth Hynnes Stevens, 

Volunteer 
 

நா� உலகளாவிய ெஜப  ஒ�1கிைண பாளரான லிசா ஹா6ட� பணி(HA� TWR 

Women of Hope ஊழிய#தி�  த�னா�வ# ெதா)* ெச;ய# ெதாட1கியேபா$, மனநல� 

ம�"� உண�>சி பிர>சிைனக+ காரணமாக நா� எ�2ைடய  ெசவிலிய�  

பணியிலி�
$  வி� ( ஓ;9 ெப�ேற�. . நா� பய2+ள ஏதாவ$ ெச;ய 

வி��பிேன�, ஆனா� மிக9� கவைலயாக இ�
த$, வ K�ைட வி�* 

ெவளிேய"வதி� என�< சிரம� இ�
த$. நா� உலகளாவிய ெஜப�  -�ட1களி� 

கல
$ ெகா+ள# ெதாட1கிேன�, விைரவி� ெஜப நா�கா�.�< உதவ ஒ� 

எI#தாளராக த�னா�வ# ெதா)* ெச;ய ��வ
ேத�. நா� ேவைலைய 

ேநசி#தா6�, எ� கவைல எ�ைன அதிகமாக  தா�கிய$ , நா� மீ)*� வ K�.ேலேய 

இ��க# ெதாட1கிேன�. லிசா9� ம�றவ�க?� எ�ைன அவ�களி� ெஜப#தா�  

எ�ைன  Q.னா�க+, வார
ேதா"� வ
$ எ�னா� �.
தைத> ெச;ய நா� 

ஆ�வமாக இ� பைத� க)ேட�. 

உலகி� ப�ேவ" ப<திகளி� ஊழிய#தி� ஒளிபர (க?�< ேக�பவ�களி� 

பதி�களி� அ. பைடயி� ெஜப நா�கா�.�< ஒ� "ந�பி�ைகயி� கைத" 

எI$வ$ என$ �த� பணியாக இ�
த$. இ
த ஒளிபர (க+ Qல� 

ந�பி�ைகைய� க)ட ந�பி�ைகய�ற வா�ைக ெகா)ட ெப)களி� 

கைதகைள  ப. ப$, நா� உதவி�காக ேதவைன எதி�பா��<� வைர எ� 

வா�ைக ெதாட�
$ ேம�ப*� எ�ற மி<
த ந�பி�ைகைய என�< அளி#த$. 

இ$ என$ சிறிய உலகி� உ+ள கRட1களிலி�
$ எ� கவன#ைத எ*#$ 

என�< ஒ� உலகளாவிய ��ேனா�ைக வழ1கிய$.  

ேகாவி� தா�கியேபா$ பணமி�லாம� விட ப�டவ�க+, அ.ைமகளாக 

வி�க ப�டவ�க+ அ�ல$ கிறிS$வி� மீதான விDவாச#தி�காக 

$�("#த ப�டவ�க?ட� ஒ பி*�ேபா$ நா� ச
தி#த பிர>சிைனக+ மிக> 

சிறியதாக# ேதா�றின. எ� நிைலைமைய  ப�றி (கா� ெச;ய நா� ேநர� 

ெசலவி�டேபா$, இ
த ெப)க+ த1க?�< கிைட#த ஒ4ெவா� சிறிய 

விஷய#தி�<� ந�றிA+ளவ�களாக இ�
தன�. சHயான உட�நல  பழ�க1க+, 

ந�ல <*�ப உற9க+, ேவத (#தக#ைத   ப.�<� திற� ஆகியவ�ைற 

அவ�க?�<� க�பி பத�கான தி�ட1கைள அவ�க+ சா�
தி�
தன�.  

நா�  உ�பட பலH� வா�ைகயி� உலகளாவிய தா�க#ைத ஏ�ப*#$� இ
த 

ஊழிய#தி�  ஒ� ப<தியாக இ� பத�< நா� ந�றிA+ளவனாக இ��கிேற�. 
 



PH Prayer Calendar – January 2023 - Tamil 

 

1.  உ�<ேவய  ெப)க+ த1களி�  மதி ைப  உண�
$  ெகா+ள9� ,  பண#தி�< 

த1கைள  வி�" ேபா�*    ம�றவ�க+  அவ�கைள  இ�ப  ெபா�ளாக  

பய�ப*#த அ2மதி  ெகா*�க  ச�மதியா தி��க9� , ேதவேன  நK�  உதவி  

ெச;ய  ெஜபி�கிேறா�  . (ச1. 34:5) 

2.  �கU� ப�க#தி� த1க+ சா�சிய1கைள  பகி�
$ ெகா+?� ெபானய� 

ம�க?�காக ஆ)டவேர, உ�ைம  ேபா�"கிேறா�. அவ�களி� சா�சி 

ம�றவ�க?�< ந�பி�ைகைய# தர ெஜபி�கிேறா�  (ச1. 66:16) 

3. ஆ)டவேர, உலெக1கி6� உ+ள நா*களி� கனடாவினா� விநிேயாகி�க ப*� 

மீ.யா பிேளய�க+ Qல� ந�பி�ைகயி� ெப)க+  ெச;திக+ ேக�ேபா��< 

அைமதிையA�, உ�ேமா*  ந�ல ஐ�கிய#ைதA�  ெகா)* வர ெஜபி�கிேறா� . 

(ஏசா. 55:10-11) 

4. ஆ)டவேர, பிேரசிலி� உ+ள அதிகமான ெப)க+  உ�  ப�கமாக  

ஈ��க பட9� அவ�க+  உ�மி�  ந�பி�ைக  ைவ#$  ஆவி�<Hய  வாவி�  

வளர9� ைசைக ெமாழியி� வாரா
திர  வ K.ேயா�கைள� ெகா)ட ஆவி�<Hய 

YouTube   ேசனைல  பய�ப*#த9� ெஜபி�கிேறா�  (2 ேப$� 3:18). 

5. ேதவேன , SபானிR, ெஜ�ம� ம�"� <ரானி ஆகிய ெமாழிகளி� நிக>சிக+ 

Qல� வாெனாலிைய நா�.� உ+ப<திகளி� விH9ப*#த எ1க+ பரா<ேவ 

<Iவி� வி� ப#ைத நிைறேவ�ற  ெஜபி�கிேறா� (ஏசா. 54:2). 

6. ேதவேன,அெமH�க பிரா
திய அணி�< நK�  ெகா*#த  ெபா" ைப  நிைறேவ�ற  

ேபா$மான  த�னா�வ  ெதா)ட�கைள  நKேர  அவ�க?�<  வழ1க9�  அத�  

Qல� அ
த பணிைய  சிற பாக  நிேயறேவ�ற9�  உதவிய�ள  ந1க+   

உ�மிட�  ெஜபி�கிேறா� . (1 ேயாவா� 3:18) 

7. ஆ)டவேர, ேஹா)*ராஸி� <*�ப வ��ைறயா� பாதி�க ப*� ெப)க+ 

மீ$ உம$ கி�ைப�காக க�ைண�காக  நா1க+  ெஜபி�கிேறா� .தய9ெச;$ 

அவ�களி� ேசாதைனகளி� இ�
$  த பி#$�  ெகா+ள ஒ�  வழிைய  நK�  

உ)*ப)ண  ேவ)*கிேறா� (ஏசா. 25:4). 

 



8. பிதாேவ , ெடாமினிக� <.யரசி� உ+ள ெப) ைகதிக+ உம$   ந�ெச;திைய� 

ேக�க9�, உ�ேமா*  ஒ (ரவாக9�,உ�ேமா*  உ+ள  ஐ�கிய#தி�  அவ�களி� 

Dத
திர#ைத� க)டறிய9� நா1க+  உ�மிட�  வி)ண பி�கிேறா� . 

(அ ேபாSதல� 3:19) 

9. ஆ)டவேர,  த1க+ தா;நா�.� வ"ைம ம�"� <�ற1களி� இ�
$ த பி�க 

த1க+ <ழ
ைதக?� கணவ�க?� ேவ" நா*க?�< <.ெபய�
ததா� 

தனிைமயி� இ��<� ேஹா)*ராஸி� உ+ள ெப)க?�<  உ��ைடய  

சமாதான#ைத  அவ�க+  ெப�"�  ெகா+ள  ெஜபி�கிேறா� (பிலி. 4:6) 

10. ேதவேன , TWR ந�மி�ைகயி�  ெப)க+  ஊழிய#தி� காரணமாக ெபானயH� 

உ+ள ஆ)க?� ெப)க?� உ�ேமா*  ஆழமான உறைவ� ெகா).� பத�காக 

நா1க+ உம�<  $தி  ெச6#$கிேறா�  (நKதி. 3:5-6) 

11. அ�(+ள ஆ)டவேர , பிேரசிலிய ஒ�ைற# தா;மா�க+  நிைலயான  ஆதர9  

ெகா*�க�-.ய ெந�ெவா��<கைள ெப�" , அவ�க+ ேவைல ெச;$ த1க+ 
<*�ப1கைள� தா1கேள  கவனி#$� ெகா+ள� -.ய ச
த� ப#ைத  நK�  வழ1க  

உ�மிட� ேவ)*கிேறா�(கலா.6:2) 

 

12. பிதாேவ , ெஜப#தி�< பதிலளி#தத�காக9�, பரா<ேவ <Iவின�, 

சி"வ�க?�கான சீ�தி�#த வசதியி6+ள இள� ெப)க?�< உம$  

வா�#ைதைய� அவ�க+  ெப�"�ெகா+?�ப.  ெச;ததி�<�  உம�<  ந�றி  ெச6#தி  
ெஜபி�கிேறா� (கலா.6:9) 

 

13. பிதாேவ , கனடாவி� உ+ள அணிக?�< அவ�களி� நா�.� உ+ள 
ெப)கைள> ெச�றைடய நK�  வழ1<� (திய வா; (கைள  பா�#$ 
ெசய�ப*#$� திறைன ெகா*�க ெஜபி�கிேறா�  (1ேப$. 4:10) 

 

14. உ�<ேவயி� த�ெகாைல ெச;$ெகா+?� எ)ண#தி� இ��<� 
இளவய$+ள ெப)க?�காக  ெஜபி�கிேறா�.  இர�சி பி�  ேதவனாகிய  உ�மி�  

த1க+  ந�பி�ைகைய ைவ#$  வாழ  நK�  வழிகா�.ய�ள  ெஜபி�கிேறா�  (ச1. 42:11). 

 

15. ஆ)டவேர, எ1களி� (திய TWR 9ம� ஆஃ  ேஹா  தி�ட#ைத எ4வா" 
உ�வா�கி, விைலமதி ப�ற ம�"� பிHயமானவ�கைள உ�வா�<வ$ எ�பைத# 
தி�டமிட# ெதாட1<� ேபா$, எ1க?ைடய  உலகளாவிய <I# தைலவ�க?�< 
ஞான#ைத� வழ1கிட  ெஜபி�கிேறா�  (நKதி. 2:6). 

 

 



16. பிதாேவ , பிற ெப)கைள உ�ேமா*  நட�க ஊ�<வி�க, அ2பவ�  வா;
த , 

ெத;வ Kக  ெப)கைள பிேரசிலி� நK�  எI பி  தர  ெஜபி�கிேறா� . (ம#. 28:19-20) 

 

17. அ�(+ள ஆ)டவேர , <ழ பமான  ,நி>சயம�ற வாவி� ஊடாக  கட
$  

ெச�6�  இள� ெகால�பிய  ெப)க+  உ�ைம  உ"தியா;  ப�றி� ெகா)*  வாழ  

உதவி ெச;த�ள ேவ)*கிேறா�(1ேயாவா�3:1) 

 

18. பிதாவாகிய கட9ேள, சிற
த தைலவ�கைள  நKேர  உ�வா�<கிறK�க+  

எ�பைத  ெபானய� ம�க+ அறி
$  ெகா+ள9� (#திசாலி#தனமான வா�களி ( 
�.9கைள எ*�க9�  அவ�க?�< ப<#தறிைவ� நK�  வழ1கிட  ெஜபி�கிேறா�(ம#. 
20:26). 

 

19. ஆ)டவேர, பரா<ேவ <I இ ேபா$ சQக ஊடக1களி� ஒ� நிமிட, <ரானி 
ெமாழி வ K.ேயா�க+ Qல� உம$  வா�#ைதைய  பகி�வத�காக நா1க+ உ�ைம  

$தி�கிேறா�  (ம#. 4:4). 

 

20 .  பிதாேவ , ந�ல ச�பள#$ட� ெவளிநா�.� ேவைல வா; (க+ கிட�கிற$  

எ�" ெசா�லி  ெப)கைள  ஏமா�றி,, அவ�கைள  தவறான  மாமிச  உற9�<+  

வி�" ேபா*�  ெபா�லாத  மனித�க+  ைகயி� பனாமா நா�*  ெப)க+ ஏமா
$ 
ேபா;விடாதப.   நK�  கா#$�ெகா+ள ெஜபி�கிேறா� . (நKதி.19:20). 

 

21. பிதாேவ ,   உ�<ேவ  நா�.� வசி�<�  ெப)க+   <*�ப வாவி�  

வ��ைறைய அ2பவி�கிறா�க+ . ம�"�  <ழ
ைதக?�  பாதி�க ப*கிறா�க+ . 
இவ�கைள  பா$கா#$  காய1கைள நK� <ண ப*#த  ெஜபி�கிேறா� . ேம6�  

அவ�கைள  ேவதைன ப*#$�  நப�களி�  இதய1க+  உ�மா�  மா�ற பட  

ேவ)*கிேறா�  (ச1. 28:6). 

 

 

22.  பிதாேவ   , பிேரசிலி� உ+ள ெப)க?�< க�வி ம�"� ந�ல ேவைல 
வா; (கைள நK�  வழ1க  உ�மிட�  ேவ)*கிேறா� . அவ�கள  உ�ைம  த1க+  

<*�ப1கைள  சா�
$ அவ�கைள த1க+ <*�ப1கைள� கவனி#$� 
ெகா+?�ேபா$  நK� அவ�கைள  பல ப*#த  உ�மிட�  ம�றா*கிேறா�  (ச1.145:15). 

 

23., ேஹா)*ராஸி� உ+ள பல ெப)க+ த1க+ பி+ைளக+   ெபா�லாத <�பலி� 
ஈ*ப*வைத  பா�#$ அவதி ப*கிறா�க+. தய9 ெச;$ இ
த இைளஞ�கைள  

இ ப. ப�ட  வா�ைகயி� மீதான தவறான  சா�
$   ெகா+ள-.ய  

இ�தய#ைத வி*வி�கப�*  (திய  சி�R.யாக மா�ற பட  ெஜபி�கிேறா� .(2 ெகாH. 
5:17).. 

 

 



24. ஆ)டவேர , தா1க+  ெச;கி�ற  எ�லா  காHய#தி6� எ ேபா$� உ�ைம  

மகிைம ப*#த9�  உ�ைமேய  சா�
$ ெகா+ள�-.ய  எ)ண#ைத  அெமH�க 
பிரா
திய� <I  உ�மிட#தி�  ெப�"� ெகா+ள  ெஜப�  ெச;கி�ேறா� .. (ஏசா. 41:13). 

 

 

25. ேதவேன ,  இேயD கிறிS$வி� இர�சி பி� வா�#ைதAட� சிைறயி6+ள 
ெப)கைள  ச
தி பத�<  பரா<ேவயி� உ+ள TWR Women of Hope Ministry �<     ந�ல 
வா; (கைள  நK�  வழ1க ெஜபி�கிேறா�  (1 ெகாH. 15:58). 

 

26.  ேதவேன  , உ�<ேவயி� ெப)க+  உ�மிட#தி�  வரேவ)*�. அவ�க+ உம�<  

விைலேயற ெப�றவ�க+  எ�பைத  (H
$ ெகா)*  உம�< த1கைள  ஒ (� 
ெகா*�க  நா1க+ ெஜப�  ெச;கிேறா�. (ஏசா. 62:3) 

 

27. பிதாேவ , பிேரசிலி� உ+ள TWR - Women of Hope  நட#$�   ெப)க+ மாநா*க+ 
ம�"� நிக9களி� ஊழிய� ெச;ய பல வா; (கைள  ஏ�ப*#தி�  ெகா* பத�<  

ந�றி ெச6#$கிேறா� . ெப)க+  திட� ெகா)*  உம$  அ�பி� வளர 
நா1க+ ெஜபி�கிேறா� (எேப. 1:17). 

 

28. ஆ)டவேர, பரா<ேவ அணி�< த�னா�வ# ஊழிய�களாக  ெசய�ப*� 
நப�கைளA�  ம�"� அத�< ேதைவயான  நிதிAதவிைய அ�ளி  ஆசீ�வதி�க  

ெஜபி�கிேறா�.,  இதினிமி#த� இ
த ஆ)* ெஜப நா�கா�. <ரானி ெமாழியி� 
ெமாழிெபய��க ப�*  தயாH�க  அ$  உதவியாக அைமய�*�   . (ச1. 112:5). 

 

29. ஆ)டவேர , ெப� நா�*  ெப)க+ ந�ெச;திைய� ேக�*  உ�ைம  ஏ�"�  

ெகா+ள    ம�றா*கிேறா�  (ேராம�.10:17) 

 

30. ேதவேன ,  உ�<ேவ <I சQக ஊடக1க+ Qல�  ெஜப  <றி (கைள பகி�
$  

ெகா)*  ம�"� இைணய#தி� ெஜபி�<�  வசதிைய  நK�  ஏ�ப*#தி�  

ெகா*#தைம�காக  நா1க+ உ�ைம  (க
$  $தி�கிேறா� (ச1. 118:1). 

 

31.  <*�ப  வாவி�  வ��ைறயா� பாதி�க ப�ட ெடாமினி�க� <.யரசி� உ+ள 
ெப)க+  உ�மா�  <ண பட9�,   அவ�களி�  வாவி�  ம"சீரைம ைப நK�  

ஏ�ப*#த9� உ�மிட�  ெஜபி�கிேறா�  (ஏசா. 33:2). 

 


