
CA Men’s Prayer Calendar – March 2023 – Final Version- Tamil Language. 

CA ஆ�க� ெஜப  வி�ண�ப  கால�ட� மா�� 2023 - இ�தி பதி�� 

1. ம�சீரைம��  - ஓ ஆடவேர, ேகாபமாக இ��ப� ஒ� விஷய�, ஆனா� 

ெவ��ைப ைவ�தி��ப� ேவ� விஷய�. ேமாதைல� த$%�� உறைவ 

மீ)ெட*�பத+ ,ல� என� ேகாப�ைத நா+ உடன/யாக சமாளி2க 

ேவ*� எ+பைத ந$3க4 ெதளி5ப*�தி64ள $%க4. எனேவ, 78றவாளிைய 

ம+னி2க5�, நிப9தைனயி+றி அவைன  ேநசி2க5� என27 உத5மா� 

ேக)*2ெகா4கிேற+.(எபி 4:26-27) 

2. பய<4ளைவ - ஆடவ% இேய=ேவ, எ+னி� வாழ வ9தத87 ந+றி. 

ந$3க4 எ+ வா?2ைகைய @Aைமயா2கின $%க4. நா+ வா?வத87 

ேதைவயான எ�லாவ8�27� ஆதார� ந$%தா+. எனேவ, என27 

ேதைவயான அைன��� கிறிB�வி� உ4ளன எ+பைத நா+ 

ஒ��2ெகா4கிேற+. வி=வாச�தினாேல, எ+ அ+றாட வா?2ைக27� 

ேதைவயான அைன�ைத6� நா+ உ4ளிA27� கிறிB�விடமி�9� 

ெப�ேவ+. (பிலிேமா+ 6) 

3. கி�ைப  -அ+�4ள கட5ேள, எ+ வா?வி� மைலயள5 தைடக4 

எ+ைன ஆ)ெகாடன. ஆனா� இைவக4 என27 மரண�தி8கான உம� 

க�விக4 எ+பைத இ�ேபா� நா+ காகிேற+. எனேவ, எ+ உட� 

வலிைமய8ற� எ+பைத நா+ ஒ��2ெகா4கிேற+. நா+ கிறிB�5ட+ 

எ+ மரண�ைத ஏ8�2ெகா4கிேற+, உம� உயி%�ெதAத� வ�லைமைய  

ெப8�  நா+ ெஜயி2க @/6� எ+� ந��கிேற+. உம� அ8�தமான 

கி�ைப2காக ேதவைன� �தி2கிேற+ !(சக. 4:6-7) 

4. ஞான� - அ+�4ள கட5ேள , அறிேவ பதி� எ+� நிைன�ேத+. ஆனா� 

அ9த அறிைவ� பய+ப*��வத87 ஏ8ற ஞான� இ�லாம� அறி5 

பயன8ற� எ+பைத இ�ேபா� உண%கிேற+. கட5ேள, ந$3க4 ஒ�வேர 

உைமயிேலேய ஞானி. எ+னி� உ4ள கிறிB� எ�லா அறி527� 

ஞான�தி87� ஆதாரமாக இ�2கிறா% எ+பத87 ந+றி. என27� 



ெதH9தைத ��திசாலி�தனமாக� பிரேயாகி2கI ெசJய உதவிய�K�  

(தானி. 2:20-21). 

5. நியாய�ப*�த�ப)ட�- ஓ கட5ேள, நா+ பாவ� ெசJததா� நா+ 

சHயி�ைல எ+பைத உ3க4 ந$தியான தரநிைல ெதளிவா27கிற�. ஆனா� 

க%�தராகிய இேய=ேவ, ந$3க4 நியாய�பிரமாண�ைத நிைறேவ8றி, உம274 

எ+ைனI சHயானவ%களாக ஆ2கியத8காக உம27 ந+றி. இ�ேபா� நா+ 

வி=வாச�தினா� நியாய�ப*�த�பட @/6�. ஆைகயா�, ஆடவேர, உம� 

ந$திைய எ+ ,லமாக ெவளி�ப*���ப/ உ�ைம ந��கிேற+! (ேராம%. 3:19-

22,28,31) 

6. பிரதிபலி�� - " பிதா2கேள, உ3க4 பி4ைளக4 திடன8��ேபாகாதப/, 

அவ%கK272 ேகாப,)டாதி�3க4. " (ெகாேலா. 3:21). 7ழ9ைதகைள 

எHIசலைடயI ெசJவத8கான சிற9த வழி, ஒ� த9ைத தன� 

வா%�ைதைய2 கைட�பி/2காம� இ��ப�தா+. கிறிBதவ மனிதேன, 

உ�தம�தி87 உயி�4ள @+மாதிHயாக இ�3க4, உ3க4 பி4ைளகK27 

@+பாக உ3க4 வி=வாச�ைத ெவளி�ப*��3க4. ஆடவேர, எ+ 

அ+றாட வா?வி� உ�ைம� பிரதிபலி2க என27 உத53க4. (உபா. 6:7) 

7. இர2க� - நா� எ+ன ெசா�கிேறா� எ+பைத விட நா� எ+ன 

ெசJகிேறா� எ+ப� ெப��பாM� @2கியமான�. கட54 உ3கK27 

தாராள மனைத2 ெகா*2க பிரா%�தைன ெசJ63க4. ம8றவ%க4 

கNட3கைள6� ெகா9தளி�ைப6� ச9தி27� ேபா� ந$3க4 நைட@ைற 

வழியி� இர2க�ைத2 கா)/னா�, இேய=வி+ அ+�� இர2க@� உ3க4 

வா?வி� ெவளி�ப*�. (கலா. 6:2) 

8. கைடசி வHைசக4 - உலகளாவிய கேணா)ட�தி�, @த� சில 

வHைசகளி� உ4ள ம2கK27 நா3க4 மீ*� மீ*� ேசைவ 

ெசJகிேறா�. அேத ேநர�தி�, கைடசி வHைசயி� உ4ளவ%கK27 

இ�வைர ஒ� @ைற Oட வழ3க�படவி�ைல. கைடசி வHைசக4, 

அPக�படாத ம2க4 7A2கK27, வா?2ைக ெரா)/6ட+ ேசைவ 

ெசJவதி� ந$3க4 எQவா� ப3ேக8கலா� எ+பைத கட54 உ3கK272 

காபி27�ப/ ெஜபி63க4. (ம�. 24:14) 



 

9. இேய= வ�கிறா% - இேய= பரேலாக�தி87 ஏறிI ெச+ற பிற7, ஒ� 

ேதவைத அவ�ைடய சீட%களிட�, அவ% பரேலாக�தி87I ெச�வைத2 

கட அேத வழியி� இேய= தி��பி வ�வா% எ+� Oறினா%. ந$3க4 

அவைர அறி@க�ப*�தியதா�, அ+� நிைறய ேப% இேய=ைவ த3க4 

நபராக ச9தி�பா%க4 எ+� இ+� ெஜபி63க4. (அ�ேபாBதல% 1:11) 

10. ேதவனி+  ெபா�ைம - " க%�த% தம� வா27�த�த�ைத27றி��� 

தாமதமாயிராம�; ஒ�வ�� ெக)*�ேபாகாம� எ�லா�� 

மன9தி��பேவ*ெம+� வி��பி, ந�ேம� ந$/ய 

ெபா�ைம64ளவராயி�2கிறா%. " (2ேப�. 3:9), ஆனா� அவ% ந�@ட+ 

ெபா�ைமயாக இ�2கிறா% - யா�� அழிவைத வி��பவி�ைல. எ�லா 

அந$திைய6� த$ைமைய6� @/5272 ெகா* வர5�, அவ% தி��பி 

வ�வத8காக2 கா�தி��பவ%கைள வ $)/87 அைழ�� வர5� இேய= ஒ� 

நா4 வ�வா% எ+பத87 ந+றி ெசா�M3க4. 

11. ஒ� அைழ�� ேபா�மான� - " ஆப��2கால�தி� எ+ைன ேநா2கி2 

O�பி*; நா+ உ+ைன வி*வி�ேப+, ந$ எ+ைன மகிைம�ப*��வாJ” (ச3. 

50:15). கட54 ந�ைம2 கா�பா8ற வி���கிறா%, அைதI ெசJய வ�லவ%! 

ந�@ைடய எ�லா ேதைவகKட<� பார3கKட<� நா� அவHட� 

வ��ேபா� அவ% மகி?Iசியைடகிறா%, பி+ன% அவ�ைடய உதவி2காக 

அவ�27 ந+றி ெசா�M3க4 . பய� உ3கைள @ட2கி விடாதப/  

பா%��2 ெகா4K3க4 . அவ% நா� ெஜபி27�  Rர�தி�தா+  இ�2கிறா%  

.12. SHயைன� ேபால - "ஆனா� அவH� அ+�O�கிறவ%கேளா, 

வ�லைமேயாேட உதி2கிற SHயைன�ேபால இ�2க2கடவ%க4 " (நியா.5:31). 

நா� எைத, யாைர வி���கிேறா� எ+ப� ந� @க�திM� நட�ைதயிM� 

பிரதிபலி27�. நா� கட5ளி+ பிரச+ன�தி� வா?9தா�, ந� வா?2ைக 

அவ�ைடய ஒளியி+ பிரதிபலி�பாக இ�27�. உ3க4 மனைத6� 

இதய�ைத6� நிர�ப அவைர அ<மதி2க5�. 

 



13. ம2கைள� பா%�த� - இேய= ஒ� 7�டைன2 7ணமா2கி, எைதயாகிM� 

காகிறாயா எ+� ேக)டா%: " அவ+ ஏறி)*�பா%��: நட2கிற ம<ஷைர 

மர3கைள�ேபா� காகிேற+ எ+றா+. பி+� அவ% ம�ப/6� அவ+ 

ககளி+ேம� ைககைள ைவ��, அவைன ஏறி)*�பா%27�ப/ ெசJதா% 

அ�ெபாA� அவ+ ெசாBதமைட9�, யாவைர6� ெதளிவாJ2 கடா+" 

(மா87 8:24,25). அவ% ம2கைள� பா%�ப� ேபா�  ந$3க4 பா%2க 

ேவ/2ெகா4K3க4. 

14. ஆசீ%வாத� - “உ+ைன ஆசீ%வதி��, உ+ ேபைர� ெப�ைம�ப*��ேவ+; 

ந$ ஆசீ%வாதமாJ இ��பாJ.” (ஆதி. 12:2). ந�மிட� அதிகமாகேவா 

7ைறவாகேவா இ�9தாM� பரவாயி�ைல. ந� இ+ப�தி8காக5� 

ம8றவ%கK27 ந+ைம ெசJ6� ேநா2க�தி8காக5� எ�லாேம கட5ளா� 

ந�மிட� ஒ�பைட2க�ப)*4ளன. இQவிதமாக ந� ெசா9த வா?வி� 

இைறவனி+ ெதாட%Iசியான ஆசீ%வாத3கK27 இடமளி2கிேறா�. 

15. மகிA3க4 - " உ+ இளவயதி+ மைனவிேயாேட மகி?9தி� " (ந$தி. 5:18b). 

ஆகேள, உ3கைள ஆசீ%வதி�பத8காக5� உ3கK27 மகி?Iசிைய� 

த�வத8காக5� உ3க4 மைனவி க%�தரா� உ3களிட� 

ஒ�பைட2க�ப)டா4. அவ4 உ3கK27 கட54 ெகா*�த சிற�� பH=. 

எனேவ, அவைள ரசி2க @/5 ெசJ63க4, உ3க4 ககைள =8றி� திHய 

அ<மதி2காத$%க4. 

16. ேந%ைம - " உ�தமமாJ நட2கிறவ+ ப�திரமாJ நட2கிறா+; ேகாணலான 

வழிகளி� நட2கிறவேனா க*பி/2க�ப*வா+" (ந$தி. 10:9). எ� சH எ� 

தவ� எ+பத8கான நி�திய விதிகைள கட54 நி�வியி�2கிறா%. S?நிைல 

ெநறி@ைறக4, அ�ல� @/5 வழி@ைறைய நியாய�ப*��கிற� எ+� 

க�தி, கட5ளி+ த$%�ைப2 ெகா*வ�கிற�. "கட5ேள எ+ைன� ேத/... 

எ+ைன நி�திய வழியி� நட���." 

17. ெபாJக4 - " ெபாJயைன� பா%2கிM� தH�திர+ வாசி " (ந$தி. 19:22b). CBS-

Minnesota ஒ� சராசH நப% ஒ� நாைள27 நா+7 ெபாJகைளI ெசா�கிறா% 

எ+பைத உ�தி�ப*��கிற�. இ� த$விர வியாபார�! இேய= பிசாைச 

ெபாJகளி+ பிதா   எ+� அைழ�தா%. ந� ேபI= ந�ைம சமரச� 



ெசJயாம� இ�2க)*�. "க%�தாேவ, எ+ வாயி+ வா%�ைதகK�, எ+ 

இ�தய�தி+ தியான@�, உம� ச@க�தி� பிUதியாயி��பதாக. " (ச3.19:14). 

18. @+<Hைம - " @தலாவ� ேதவ<ைடய ராVய�ைத6� அவ�ைடய 

ந$திைய6� ேத*3க4 " (ம�. 6:33). ேநா2க@4ள ஒ� மனித+ @+ேனா2கி 

ேயாசி�� தி)டமி*கிறா+. ேமாேச ெஜப� ெசJதா%, "நா3க4 ஞான@4ள 

இ�தய�ைத� ெப��ப/27, எ3க4 நா)கைள சHயாக2 கண2கிட 

எ3கK27� ேபாதி�த�K�." எ�லாவ8ைற6� ெசா�லி @/27�ேபா�, 

ந�பி2ைக, ந�பி2ைக ம8�� அ+� ம)*ேம எWசியி�27�. இ+� 

உ3க4 @+<Hைமகைள அைம2க இைறவனிட� பிரா%�தைன 

ெசJ63க4. 

19. கட5ைள அறிவ� - “வான3க4 ேதவ<ைடய மகிைமைய 

ெவளி�ப*��கிற�, ஆகாயவிH5 அவ�ைடய கர3களி+ கிHையைய 

அறிவி2கிற�” (ச3. 19:1). இய8ைக6� பைட��� ஒQெவா� நாK� ந� 

@+ அணிவ7�� நி87� அதிசய�ைத உடன/, ெதாட2O/ய ம8�� 

க)*�ப*�த2O/ய வசீகர� உ3கைள� பறி2க ேவடா�. உ3க4 

இதய�திலி�9� கட5ைள� ேத*3க4. அவைர அறிவைத விட சிற9த� 

எ�5மி�ைல. 

20. மாJமால�  - "எ3க4 வழிைய வி)* ெவளிேய�!"(ஆதி. 19:4-9). 

மதIசா%ப8ற ச,க� ேசாேதா� ம8�� ெகாேமாராX கால�ைத� 

ேபாலேவ இ+<� சகி2க @/யாததாகேவ உ4ள�. ந$3க4 ேவத 

��தக�தி+  @Aைமயான ெகா4ைககைள கைட�பி/�தா�, ந$3க4 ஒ� 

மதெவறி (பி/வாத2கார%) எ+� அைழ2க�ப*வைத� ெபா�)ப*�தாத$%க4, 

ந$3க4 நியாயம8ற சி�தா9த3கKட+ உட+படாதேபா� அ�ல� 

சி8றி+ப�ைத �திய தா%மீக தரமாக ஏ8�2ெகா4ள @/யா�. காதலி� 

உைமைய� பா�கா2க5� 

21. சா%� - " அவ%க4 ேதவைன அறி9��, அவைர� ேதவென+� 

மகிைம�ப*�தாமM�, Bேதா�திHயாமMமி�9�, த3க4 

சி9தைனகளினாேல வ $ணரானா%க4, உண%வி�லாத அவ%கKைடய 

இ�தய� இ�ளைட9த� " (ேராம%. 1:21). பாவ� மனைத இ�ளா2கி 



இதய�ைத க/ன�ப*��கிற�. உ3க4 7*�ப�தி� ஆ+மீக 

���பி�தM2காக ெஜபி63க4. இ+<� அவி=வாசிகளாக இ��பவ%களி+ 

த�ெபண�ைத6� சா%ைப6� அக8��ப/ கட5ளிட� ேகK3க4. 

22. மைனவி - ஆடவேர, ந$% என27  ெகா*�த  மைனவி2காக  உம27 

ந+றி ெசா�Mகிேற+ . என27  அவ4 மைனவியாக  மா�வத87 \ @+�  

அவ4 உ�@ைடய  மகளாக5� , , வி=வாச�தி�  என27 சேகாதHயாக5�  

இ�9தா4. ஆதலா�  வ $)/M�  ெபா�  இட3களிM� அவ4 மீ�  நா+ 

ெகா/�27�  மன�ேபா27  உய%9ததாக  அைம9� உம�  நாம�ைத  

மகிைம�ப*�த)*�  . அவ4  ச%வ  வ�லைம64ள  ேதவனி+  மகளாக  

இ�2கிறா4 . (1 ேப�� 3:7) 

23. 7ழ9ைதக4 - ேயா� தன� 7ழ9ைதகைள� ப8றிய நைட@ைற ேயா� 1:5 

இ� ெதHவி2க�ப)*4ள�. அவ%க4 ஏ8கனேவ ெபHயவ%களாக 

இ�9தேபா��, அவ% ெதாட%9� அவ%க4 சா%பாக கட5ளி+ பிரச+ன�ைத 

நா/னா%. க%�தராகிய இேய=வி+ பாைதயி� ந� பி4ைளக4 உ�தியாக 

இ�2க ெஜபி�ப�� ஊ27வி�ப�� கிறிBதவ த9ைதயி+ ெபா��பா7�. 

ஆடவேர, அQவா� ெசJய என27 உத53க4. 

24. 7*�ப�-த$%2கதHசியான சா@ேவலி+ த9ைத எ�கானாைவ� ப8றிI 

ெசா�ல�ப*கிற�, "ஒQெவா� வ�ட@� இவ+ த+ நகர�திலி�9� 

சீேலாவி� உ4ள ேசைனகளி+ க%�தைர ஆராதி2க5� பலியிட5� 

ெச+றா+."(1சா@. 1:3). அவர� 7*�ப�தின% அைனவ�� அவ�ட+ 

ெச+றன%. பி+ப8�வத87 எ+ன ஒ� உதாரண�! ஆடவேர, உம� 

ெபயைர வண37வத87� வண37வத87� எ+ 7*�ப�தி87 ஒ� 

உ�ேவகமான @+மாதிHயாக இ�2க ஒ� த9ைதயாக என27 உத53க4. 

25. தக�ப+  Bதான�  - "நா� கடைத6� ேக)டைத6� ப8றி ேப=வைத 

நி��த @/யா�" (அ� 4:20). இேய=ைவ� ப8றி ேப=வைத� த*2க 

வி��பிய அதிகாHகளிட� ேப��5� ேயாவா<� உ�தி6ட+ 

ேபசினா%க4. ைபபிளி+ உைமகைள த3க4 7ழ9ைதகK27I 

ெசா�வதி� ெப8ேறா%கைள அைமதி�ப*�த @ய8சி27� சி�தா9த3கைள 

எதி%�பதி� வMவாக இ�2க ேவ*� எ+� பிரா%�தைன ெசJ63க4. 



 

26. மனநிைற5 - தவறான க���2க4 தவறான @/5கK27 

வழிவ727�! உலக�தா� க8பி2க�ப*� ெச�வ� ம8�� உைடைமக4 

ப8றிய க���2க4, கிறிBதவைர பா�கா�ப8ற ம8�� தி��திய8ற 

வா?2ைக27 இ)*I ெச�M�. கட5ளி+ சMைக எண8ற சிற9த� 

ம8�� நம27 உைமயான மகி?Iசிைய� த�கிற�! (1 த$ேமா. 6:17) 

ஆடவேர, ந$3க4 ந�பி2ைகைய6� உைமயான மனநிைறைவ6� 

த9தத87 ந+றி. 

27. வா%�ைதயி+ நாயக+ - [தா , தன� நி�ப�தி�, தவறான 

ேபாதக%கைள� ப8றி எIசH2கிறா%. ([தா 3:4) கட5Kைடய வா%�ைதயி+ 

ேபாதைனகைள வா?பவராக5�, ச�திய� எ+ன எ+பைத 

அறிய2O/யவராக5� இ�3க4. ைபபிளி+ ைமய ம8�� நைட@ைறI 

ெசJதிைய2 க8பி27� ேதவாலய�தி87 உ3க4 7*�ப�ைத அைழ��I 

ெச�M3க4. ஆடவேர, உம� வா%�ைதைய அறி9� வாA� மனிதனாக 

எ+ைன ஆ27வாயாக. 

28. பிரா%�தைன -அ+�4ள கட5ேள, கட9த கால�தி� நா+ உ+னிட� 

ெந�3க @ய8சி�ேத+. ந$3க4 எ+<ட+ இ�27�ப/ 

ேவ/2ெகாேட+. ஆனா� இேய= எ+ இ�மா<ேவலாக மாறினா% 

எ+� உ3க4 வா%�ைத O�கிற�, "கட54 எ3கKட+ இ�2கிறா%." 

எனேவ, நா+ உ+ைன� ெப8ற5ட+, ந$ என274 வாழ வ9தாJ, எ+ அ�கி� 

நட2கவி�ைல, ஆனா� எ+னி� வசி2க வ9தாJ. க%�தராகிய இேய=ேவ, 

எ+னி� உ3க4 பிரச+ன�தி87 ந+றி. 

29. அதிகார� -“  நா+ ேமாேசேயாேட இ�9த�ேபால, உ+ேனா*� இ��ேப+; 

நா+ உ+ைனவி)* வில7வ�மி�ைல, உ+ைன2 ைகவி*வ�மி�ைல.” 

(ேயா=. 1:5). கட54 ேயா=வாைவ அைழ�தேபா�, அவ�27 அதிகார� 

ெகா*�தா%. ேயா=வாவி+ திறைன� ப8றிய ஒ� விஷய� அ�ல, கட5ளி+ 

அைழ��27 அவ% கீ?�ப/வேத அவைர� த7தி�ப*�திய�. உ3க4 

வா?வி� கட5ளி+ அைழ�ைப� ப7�தறி9�ெகா4ள ெஜபி63க4, பிற7 

அவ�ைடய பிரச+ன�ைத ஒ�ேபா�� ச9ேதகி2காத$%க4. 



 

30. தைலைம��வ� பல3ெகா* திடமனதாயி�; இ9த ஜன�தி+ 

பிதா2கK27 நா+ ெகா*�ேப+ எ+� ஆைணயி)ட ேதச�ைத ந$ 

இவ%கK27� ப3கி*வாJ " (ேயா=. 1:6). ேதவ<ைடய ராVய�தி� 

வழிநட��வத87 நா� ஒ�ேபா�� ேபா�மானவ%க4 அ�ல. ஆனா� 

க%�த% அைழ27� ேபா�, நா� ஒQெவா� அ/யிM� அவைர ந�ப 

ேவ*� எ+��, அவைர� பி+ப8�வத87 ந�@ைடய ைதHய� ம8�� 

வி=வாச�தி+ ,ல� ம8றவ%கைள ஊ27வி2க5� அவ% எதி%பா%2கிறா%. 

Tamil31. ெசழி��- “இ9த நியாய�பிரமாண �Bதக� உ+ வாையவி)*� 

பிHயாதி��பதாக; இதி� எAதியி�2கிறைவகளி+ப/ெய�லா� ந$ ெசJய2 

கவனமாயி�27�ப/, இர5� பகM� அைத� 

தியானி��2ெகா/��பாயாக; அ�ெபாA� ந$ உ+ வழிைய 

வாJ2க�பPவாJ, அ�ெபாA� ��திமானாக5� நட9�ெகா4KவாJ.” 

(ேயா=. 1:8). உடன/ அவசர� உ3க4 @+<Hைமகைள கல2க 

அ<மதி2காத$%க4. ெச�வ� எ+ப� ெபா�4 ெப�வைத விட ேமலான�. " 

க%�தH+ ஆசீ%வாதேம ஐ=வHய�ைத� த�� " (ந$தி. 10:22) 

 


