
CA Men’s Prayer Calendar – Febrauray 2023 - Tamil 
 

CA ஆ�க� ெஜப  வி�ண�ப  கால�ட� பி�ரவ� 2023 

  

1.இ�த �க�தி� ேதவ� - ந��ைடய பைட�பாளரான ேதவ#$%�  இ�த உலக�ைத ஆ'� 
த(யவ#$%� இைடேய உ�ள  ெதளிவான ேவ*பா+ைட$   ேவத  
,�தக� ெதளிவான -*கிற/ ம1*� . இ�த  உலக�தி�  அதிபதி மனித�களி� ,க45சிைய 
எதி�பா�$கிறா� . "இ�த �க�தி� ேதவ�  அவி9வாசிகளி� மனைத$ %:டா$கிவி+டா�" 
(2ெகா� 4:4).9விேசஷ� ெத�யாத உ=க� %>�ப உ*�பின�களி� க�களி? இ:�/ இ�த 
ெசதி?கைள ஆ�டவ�  அக1ற  ெஜபி�=க� . 
  

2. ஆகாத  ேதாழைம  - " ேமாச�ேபாகாதி:=க�; ஆகாத ச�பாஷைணக� ந?ெலாA$க=கைள$ 
ெக>$%�.   " (1ெகா� 15:33). ேப�$காB அA�த� ந� %ழ�ைதக'$%� ம1றவ�களி� 
அ=கீகார�ைத சா��தி:$%� ம$க'$%� ஒ: ெப�ய எதி�யாக இ:$கலா�. ந�பேர, 

�தலி?  ேதவனி� ராEய�ைத� ேத>=க�, விைரவி? ந(=க� கடFளி� 
சிேநகிதராக  அறிய�ப>வ (�க�, உ=க'$%  ந�பராக  உ�ளவ�கைள  ஆசீ�வதி�=க� . 
 

3. பயி1சி - %ழ�ைதக� ஈரமான சிெம�+ ேபா�றவ�க�, பாதி$க�பட$-Hயவ�க� ம1*� 
அவ�க� வள:� ேபாதைன$% எளிதி? இண=%வா�க�. " பி�ைளயானவ� 
நட$கேவ�Hய வழியிேல அவைன நட�/; அவ� �தி�வயதிI� அைத விடாதி:�பா�.   " 
(ந(தி  22:6).ஆ�டவ��  பி�ைளயாக  இ:=க�, அவ:ைடய உ�ைமைய உ=க� 
%ழ�ைதக'ட� அ�பி? பகி��/ ெகா�'=க�. ேவதாகம   ெகா�ைககைள நிராக�$%� 
ச�தாய�தி? அவ�க'$% வழிகா+>த? ேதைவ ப>கிற/ . 
  

4. சரணாகதி - "எ� மகேன, உ� இ:தய�ைத என$%� தா; உ� க�க� எ� வழிகைள 
ேநா$%வதாக" (ந(தி . 23:26). நம/ இதய=களி� ெமா�த சரணாகதிைய விட$ %ைறவான 
எைத�� ஆ�டவ� எதி�பா�$கவி?ைல  ந>நிைல  எ�*  ஒ�* இ?ைல. மனிதேன, 

கவனமாக  இ:, பாவ�தி1% வி+>$ெகா>$காேத. அவ:ைடய ம�னி�, ம1*� கி:ைபைய 
மீ+ெட>�பத1கான உன/  ேதைவைய தா4ைம�ட� ஒ�,$ெகா�. ஆ�டவ� உ=கைள� 
பய�ப>�த வி:�,கிறா�! 
 

5. மா1* அ*ைவ சிகி5ைச - " எ�பHெயனி?, இ:தய�திலி:�/ ெபா?லாத சி�தைனக'�, 

ெகாைலபாதக=க'�, விபசார=க'�, ேவசி�தன=க'�, களFக'�, ெபாB5சா+சிக'�, 

Nஷண=க'� ,ற�ப+>வ:�.   " (ம� 15:19). ஒOெவா: ஆ�க'$%� இதய மா1* 
அ*ைவ சிகி5ைச அவசிய�. அதனா?தா� இேய9 இOFலகி1% வ�தா�; இழ�தைத� ேதH$ 
கா�பா1ற ேவ�>�. ந(=க� ஏ1கனேவ அவ:ைடய சீடராக இ:�தா?; ஒ: வி�தியாச�ைத 
உ�டா$%; ம1றவ�கைள இர+சக�ட� அைழ�/5 ெச?I=க�. 
  

6. கீ4�பHயாைம - "ஒ அ�றி�� ஒேர ம#ஷ#ைடய கீ4�பHயாைமயினாேல அேநக� 
பாவிகளா$க�ப+ட/ேபால,    ..." (ேராம�  5:19a).மனித%ல�தி� வ (45சி$% ஆதா� ெபா*�,. 
நா� அவ:ைடய ச�ததியினராக இ:$கிேறா�, ப�9�தமான கடFளிடமி:�/ பி��/ 
பாவிகளாக� பிற�ேதா�. உ=க� கீ4�பHயாைமைய உண��/ உ=க� பாவ�ைத 
ஒ�,$ெகா�'=க�. கிறிQ/ உ=க� மீ+பராக இ:$க வி:�,கிறா�. 
  



7. கீ4�பHத? - "... ஒ:வ:ைடய கீ4�பHதலினாேல அேநக� ந(திமா�களா$க�ப>வா�க�.   " ( 
ேராம�  5:19b) ேதவனி�  %மாரனாகிய இேய9 கிறிQ/ இ�த உலகி? இர�டா�  ஆதாமாக 
பிற�தா�. கீ4�பHத? Rல�, அவ� ப�Sரண தியாக� ஆனா� ம1*� ஆதாமி� 
கீ4�பHயாைம$காக சிIைவயி? ெசI�தினா�. அவைர ந�,=க�, ந(=க� 
ந(திமா�களா$க�ப+T�க�. 
  

8. ம*பH�� பிற�த?  -  இேய9 அவ#$%� பிரதி��தரமாக: ஒ:வ� ம*பH�� 
பிறவாவி+டா? ேதவ#ைடய ராEய�ைத$ காணமா+டா� எ�* ெமBயாகேவ 
ெமBயாகேவ உன$%5 ெசா?Iகிேற� எ�றா�.   " (ேயாவா� 3:3).  மத�ைத மீ+ப/ 
கடFளி� �ய1சி எ�ப/  உ�ைம . த��ைடய %மாரனாகிய இேய9 கிறிQ/ைவ 
வி9வாசி$கிற எவ:$%� ,திய இ:தய�ைத��, ,திய நி�திய ஜ(வைன�� ெகா>$க 
வி:�,கிறா�. ந(=க� வி9வாசி�தா?  அவ� உ=க'$% ஒ: ,திய இதய�ைத� த:வா�, 

அதி? ேதவ�  த��ைடய அ�, ம1*� வ?லைமயா?  ஆ+சி ெசBகிறா�. 
  

9. அைடயாள� – “நா� ெகாH; ந(=க� கிைளக�. ஒ:வ� எ�னிI� நா� அவனிI� 
நிைல�தி:�தா?, அவ� மி%�த கனிகைள$ ெகா>�பா�” (ேயாவா� 15:5). கனி  த:� 
கிைள  ஒ:ேபா/�  தனியாக  இ:$கா/. இ/ ெகாH�ட� ஒ: உயி:�ள, இய1ைகயான 
உறைவ$ ெகா�>�ள/, ேமI� ந(=க� கிறிQ/வி? வி9வாசியாக இ:�தா? ந(=க'� 
அOவா* ெசBயலா�. பி�ன� உ=க� ,திய அைடயாள�திலி:�/ வாA=க�; ந(=க� 
ஆ�டவ�� பி�ைள . 
  

10. கனி  - ந(=க� ேதவனி� ஆவியா? வழிநட�த�ப>கிற(�களா அ?ல/ உ=க� பைழய 

வழியி? அைத5 ெசBகிற(�களா எ�பைத அறிவ/ மிகF� எளிதான/. உ�ைமயான 

மனிதராக இ:=க�, ைத�யமாகF� அட$கமாகF� இ:=க�. உ=களி? ஆ�டவ��  ஆவி 

ெசய?ப>வைத உ=க� %>�ப உ*�பின�க� பா�$கிறா�களா எ�* ேக'=க�. "ஆவியி� 

கனிேயா, அ�,, ச�ேதாஷ�, சமாதான�, ந(Hயெபா*ைம, தயF, ந1%ண�, வி9வாச�,சா�த�, 

இ5ைசயட$க�; இ�பH�ப+டைவக'$% விேராதமான பிரமாண� ஒ�*மி?ைல." 

(கலா 5:22.23). 

11. ெத��ெத>�,  - “ஓ ஆ�டவேர, சில சமய=களி? யா:� எ�ைன வி:�,வா�க� எ�* 
எ�னா? க1பைன ெசBய �Hயா/, ஆனா? ந(=க� எ�ைன வி:�,கிற(�க�! உ=க� 
அ�பி� காரணமாக, ந(=க� எ�ைன� ேத��ெத>�த(�க�. நா� ஒ�றாக இ:$க ேவ�>� 
எ�பத1காக ந(=க� எ�ைன ‘கிறிQ/வி?’ இ:$க� ேத��ெத>�த(�க�. ஆ�டவேர, 

கிறிQ/ைவ� ஏ1*$ெகா�ள  எ�ைன அ#மதி�தத1% ந�றி ெசI�/கிேற� . 
உ��ைடய  பிரச�னதி:$%  நா� ந�றி��ளவனாக  இ:$கிேற�  (எேப 1:4) 

  

12. த�ெத>�,  - “ேதவனி�  %>�ப�தி? எ�ைன5 ேச��தத1% ந�றி ெசI�/கிேற� , 

ஆ�டவேர! நா� பிசாசி�  பி�ைளயாக இ:�தாI�, ந(�  எ�ைன� த�ெத>�த(�க�. 
ந(�   எ�ைன உ�ேமா> ஐ$கிய�ப>�தி, எ�ைன$ கடFளி� பி�ைளயா$கின (�.  இ/ேவ 
ஆர�ப�திலி:�ேத உம/  தி+டமாக இ:�த/ உம$% மி%�த மகி45சிைய� த�த/. ந(� 
அ�தைகய அ�பான பரேலாக� த�ைதயாக இ:�பத1% ந�றி ெசI�/கிேற� !” (எேப 1:5) 

  
 
 



13.  ஜ(வபலி   - “அ�,�ள ேதவேன , நா� உம$% ேசைவ ெசBய ஒேர வழி எ�ைன உம$%$ 
ெகா>�ப/தா�. என$% எ/ சிற�த/ எ�பைத ந(=க� அறி�தி:�பதா?, கிைட$க$-Hய 
பா�திரமாக என/ உடைல உம$%  மகி45சி�ட� சம��பி$கிேற�. எ�னி? வசி$கF�, 

எ�னி? உம/ வ (+H? இ:$கF�, எ�#ட� உம/  வழிைய� ெபறF� உ�ைம  
அைழ$கிேற�.  என/  சXர=கைள� ப�9�த�� ேதவ#$%� பி�ய�மான ஜ(வபலியாக 
ஒ�,$ெகா>$கிேற�  .” (ேரா 12:1) 

  

14. சகல�ைத��  ெசB/  �H$%�  ேதவ�  - “ஆ�டவேர , என$% பல விஷய=க� 
சா�தியம1றதாக� ெத�கிற/, ஆனா? நா� உ�ைம��   ஆ�டவ�� பிற�பி� 
அதிசய�ைத�� பா�$கிேற�. உ�மா? -டாத/  எ/Fமி?ைல எ�பைத நா� அறிேவ�.  
உம/ அHயாராக, எ� வா4வி? சா�தியமி?லாதைத5 சா�தியமா$%வ (�க� எ�* 
ந�,கிேற�. உடனH கீ4�பHதIட� உம$% பதிலளி$க எ�ைன ஒ�,வி$கிேற�  (Y$ 1:37-

38) 
  

15.உ�ைமயாB  ெதாA/ெகா�'த?  - “அ�,�ள ேதவேன  பிரபZச�தி� 
இைறயா�ைம��ள ஆ+சியாளராக, ந(�  ம+>ேம ெதA/ ெகா�ள  த%தியானவ�. நா� 
உ�ைம  வா��ைதயா? ம+>ம?ல, ெசயலிI� வண=க வி:�,கிேற�. எனேவ, ந(�  எ� 
Rல� ெசய?ப>வத1% நா� எ�ைன ஒ�,$ெகா�கிேற�. உம/ ஆவியி� N�>தI$%$ 
கீ4�பHவத1%�, எ� வா4நா� �Aவ/� உ�ைம� /தி�பத1%� எ�ைன5 ெசய?ப>�/� 
" (ம� 2:1-2, 13-14) 

 

16. ெஜப� - "  ந(திமா� ெசB�� ஊ$கமான ேவ�>த? மிகF� ெபல#�ளதாயி:$கிற/.   " 
(யா$ 5:16b). எ� இதய� ஆ�டவைர  பி�ய�ப>�/வதி? கவன� ெசI�/கிறதா? 

அ�பHயானா?, ேதவ�  பதிலளி�பா� ம1*� என$% எ/ சிற�த/ எ�பைத அறி�/ நா� 
ந�பி$ைக�ட� ெஜபி$க �H��. 
17. அ�பான ேதவ�  - "உ� ேதவனாகிய க��தைர உ� �A இ:தய�ேதா>�, உ� �A 
ஆ�/மாேவா>�, உ� �A மனேதா>� அ�,-:வாயாக" (ம� 22:37). நா� யாைர அ?ல/ 
எைத வி:�,கிேறா� எ�பைத ந� வா4$ைக பிரதிபலி$கிற/. வா��ைதகளாI� 
ெசய?களாI� கடFைள ேநசி�பைத விட வா4$ைகயி? �$கியமான ம1*� பலனளி$%� 
எ/F� இ?ைல. அ/ எ?லா வி�தியாச=கைள�� ஏ1ப>�/கிற/ ம1*� ந?ல  
நிைறவான வா4$ைக$% வழிவ%$கிற/. 
  

18. உ� அயலாக�தாைர ேநசி  - " உ�னிட�தி? ந( அ�,-:வ/ேபால� பிறனிட�திI� 
அ�,-:வாயாக எ�பேத.   " (ம� 22:39). கடFளிட� உ�ள அ�பிலி:�/ ந� அ�ைட 
வ (+டா�ட� அ�, பாBகிற/. அ�பH�தா� ந� வா4F உ�ைமயான நிைறF ெப*கிற/. - 
உ=க� அயலவ� யா�, அவ�ட� உ=க� அ�ைப�� ந1%ண�ைத�� எOவா* கா+>வ/ 
எ�ற ேக�விைய$ ேக+க ந(=க� தயாரா? 

  

19. ெச?வ�� ஆQதி��  -" ஐ9வ�ய� வி:�தியானா? இ:தய�ைத அதி�ேம? 
ைவ$காேத�=க�.   " (ச= 62:10b). பண� ம1*� உைடைமகைள அ#பவி�/ மகி4வத1%�, 

ந?ல கா�யத�சிகளாக இ:�பத1%� கடFளா? ந�மிட� ஒ�பைட$க�ப+>�ள/. 
உ=க'$% வாB�, இ:�பதா? ம1றவ�க'$% ந?ல/ ெசBய உ=க� வ (+H? 
இைறவனி� ஆசீ�வாத� இ:$%�. 
 



 
 

20. ெதBவ (க ேநா$க� -“பி�, ேதவ�: நம/ சாயலாகF� நம/ \ப�தி�பHேய�� 
ம#ஷைன உ�டா$%ேவாமாக; அவ�க� ச��திர�தி� ம5ச=கைள��, ஆகாய�/� 
பறைவகைள��, மி:கஜ(வ�கைள��, Sமியைன�ைத��, Sமியி�ேம? ஊ:� சகல� 
பிராணிகைள�� ஆள$கடவ�க� எ�றா�.ேதவ� த��ைடய சாயலாக ம#ஷைன5 
சி:]H�தா�, அவைன� ேதவசாயலாகேவ சி:]H�தா�; ஆ^� ெப�^மாக அவ�கைள5 
சி:]H�தா�.” (ஆதி  1:26.27; 2:22).உ�ைமயான ஆ�ைம எ�ப/ பாIண�F ேதவ�  தன$%$ 
ெகா>�த உதவியாள�ட� தன/ அ�ைப ெவளி�ப>�த ேதவனி� ெவ%மதி  ஆ%மா%� . 
 

21. ச�யான ேநா$க=க� - ம1றவ�க'$% நா� உதவி ெசB��ேபா/, அத1% ஈடாக ஏதாவ/ 
கிைட$%� எ�* எதி�பா�$க$ -டா/. ெவ%மதி$காக க��தைர ந�பி, Nய ேநா$க=க'ட� 
ம1றவ�க'$% ேசைவ ெசBய ேதவ� உ=க'$% உதFவா� எ�* ெஜபி�=க� (1 ேப/: 
5:2). 
  

22. ,�திசாலி ம1*� ெவ%ளி�தன�  - கிறிQ/ைவ� ப1றி சா+சி ெசா?ல ேதவ�  
வாB�,கைள வழ=%�ேபா/, நா� அைத உ1சாக�/ட#� அ5சமி�றி�� ெசBய ேவ�>�. 
ந1ெசBதி$% விேராதமான உலகி? பா�ைப� ேபா? வினா  உ�ளவ�களாகF� , ,றாைவ� 
ேபால கபாட1றவ�களாகF�  இ:$க, ேதவ� த��ைடய ராEய�தி� Nதராக உ=க'$% 
உதFமா* ெஜபி�=க� (ம�ேத� 10:16). 

  

23. அகேப -  ந�மா? ,��/ ெகா�ள �Hயாத அளF$% அதிகமாக  ேதவ� ேநசி$கிறா�. 
"அகாேப" எ�ற கிேர$க� ெபயைர$ ெகா�ட அவ:ைடய ெதBவ (க அ�, அ�பி� மிக 
உய��த வHவ� ம1*� சிIைவயி? ந�ைம மீ+க இேய9 கிறிQ/ைவ� N�Hய/. 
உ=க� மீ/ அவ� கா+>� அ�,$%� க:ைண$%� இ�* அவ:$% ந�றி -*=க� 
(ேயாவா� 3:16). 

  

24. ஃபிலியா - ேதவ�  வி:�,வைத� ேபால நா� ஒ:ேபா/�, ந��ைடய ெசா�த 
வள=களிலி:�/ ேநசி$க �Hயா/. இ:�பி#�, நம/ பதி? ந� சேகாதர சேகாத�கைள 
ேநசி�பதாக இ:$க ேவ�>�. ந+பி� அ�பி� கிேர$க வா��ைத "பிலியா". ஆனா? கடF� 
உ=கைள ேநசி�ப/ ேபா? உ=க� சக வி9வாசிகளிட� அ�ைப�� இர$க�ைத�� 
சிற�பாக5 ெசBய உ=க'$% உதFவா�. (1 ேயாவா� 4:11). 

  

25. ெவ�ைமயான  ப%தி  - நா� இேய9 கிறிQ/F$% ந� உயிைர$ ெகா>$%�ேபா/, அவ� 
ந� கட�த கால�ைத ம�னி�/ ந�ைம ஒ: ,திய பைட�பா$%கிறா�. (2ெகா� 5:17) உ=க� 
தி:மண வா4$ைகயி? ேவதைனயான, க]டமான  நிைனFகைள ந(=க� 
ெகா�>வ�தி:�தா?, அவ1ைற இேய9விட� சம��பி�/ ஒ:வ:$ெகா:வ� ம�னி�=க�! 
அவ� ர+சி$க  �Hயாத அளF$% எ/F� காய�ப>�தவி?ைல. உ=க� உறவி? ,திய 
மகி45சிைய$ ெகா�>வர ஆ�டவ�ட�  ேக'=க�. 
  

26. அH�தள� - ஒOெவா: க+Hட�� நி1க உ*தியான அH�தள� ேதைவ. "உ� 
ேதவனாகிய க��த�ட�தி? உ� �A இ:தய�ேதா>�, உ� �A ஆ�/மாேவா>�, உ� 
�A� பல�ேதா>� அ�,-:வேத" ெவ1றிகரமான வா4$ைகயி� அH�பைடயா%�. (உபா. 
6.5) இ�த அQதிவார� உ=க� வா4$ைகயி? இ:$கF�, உ=க� %>�ப�ைத இ�த 
அQதிவார�தி? க+டF� ெஜபி�=க�. 



  
 
 

27. ெபா*ைம - ெபா*ைம எ�ப/ ப�9�த ஆவியி� கனியி� ஒ: ப%தியா%� ம1*� 
,திய ஏ1பா+H? பல �ைற ப��/ைர$க�ப>கிற/ (காலா . 5.22;எேப9  4.2; ெகாேல  1.11). 

வ (+H?, %ழ�ைதக'ட�, ேவைலயி? ம1*� பிற ேநர=களி? உ=க� உண�5சிகைள$ 
க+>�ப>�/வ/ எ�பH எ�பைத அறிக. ேதவேனா>  ந(=க� ைவ�தி:$%� 
உறF�ைறயி� நி\பண�! - ஆ�டவேர, ெபா*ைமயாக இ:$க என$% உதவி  ெசB�=க� 
. 
  

28. ேபாஷா$% - ேவத ,�தக�  ேதவனி�  வா��ைத, அ/ இேய9வி� மீ/ ந� அ�ைப 
வள�$%� ஆதார�. ைபபிைள� பH�பத� Rல��, தியானி�பத� Rல��, ெஜபி�பத� 
Rல�� ஒ: மனித� தன/ தினச� ேநர�ைத அ��பணி$%�ேபா/, அத� விைளF 
கடF'ைடய சி�த�தா? பல�ப>�த�ப+> வழிநட�த�ப>� இதயமா%�. ஆ�டவ:ட�  
உ=க� உறவி? எ/F� தைலயிட$-டா/ எ�* ெஜப�  ெசB�=க�. (ந(திெமாழிக� 8.17). 

 

 


