
படை�யினர வேதம் (T) 	தம (T) - Soldiers Scriptures

எவேதம் (T) பசியர 6:10-18

10  கடை�சிய�க,  என சவேதம் (T) க�தரவேதம் (T) ர,  கரத்தரிலும அ	ருடை�ய 

சத்து	த்தின 	ல்லடை�யிலும பலப்படுங்கள.

11  நீங்கள பிச�சின தந்திரங்கவேதம் (T) %�டு எதிரத்துநிற்கத் 

திர�ணியுள%	ரக%�குமபட,  வேதம் (T) த	னுடை�ய சர	�யுத	ரக்கத்டைதயும 

தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ளளுங்கள.

12  ஏகொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stனனில்,  ��மசத்வேதம் (T) த�டும இரத்தத்வேதம் (T) த�டு�ல்ல, 

துடைரத்தனங்கவேதம் (T) %�டும,  அதிக�ரங்கவேதம் (T) %�டும,  இப்பிரபஞ்சத்தின 

அந்தக�ர வேதம் (T) ல�க�திபதிகவேதம் (T) %�டும,  	�ன�ண்�லங்களிலுள% 
கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stப�ல்ல�த ஆவிகளின வேதம் (T) சடைனகவேதம் (T) %�டும ந�க்குப் வேதம் (T) ப�ர�ட்�ம 

உண்டு.

13  ஆடைகய�ல்,  தீங்குந�ளிவேதம் (T) ல அடை	கடை% நீங்கள எதிரக்கவும, 
சகலத்டைதயும கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stசய்துமுடத்த	ரக%�ய் நிற்கவும 

திர�ணியுள%	ரக%�குமபடக்கு,  வேதம் (T) த	னுடை�ய 

சர	�யுத	ரக்கத்டைதயும எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ளளுங்கள.

14 சத்தியம எனனும கச்டைசடைய உங்கள அடைரயில் கட்டன	ரக%�யும 

நீதிகொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stயனனும ��ரக்க	சத்டைதத் தரித்த	ரக%�யும;

15  ச��த�னத்தின சுவிவேதம் (T) சஷத்திற்குரிய ஆயத்தம எனனும 

ப�தரட்டைசடையக் க�ல்களிவேதம் (T) ல கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stத�டுத்த	ரக%�யும,

16  கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stப�ல்ல�ங்கன எய்யும அக்கினிய�ஸ்திரங்கடை%கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stயல்ல�ம 

அவித்துப்வேதம் (T) ப��த்தக்கத�ய்,  எல்ல�	ற்றிற்கும வேதம் (T) �ல�க 
விசு	�சகொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.st�னனும வேதம் (T) க�கத்டைதப் பிடத்துக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்�	ரக%�யும 



நில்லுங்கள.

17  இரட்சணியகொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.st�னனும தடைலச்சீர�டை	யும,  வேதம் (T) த		சன��கிய 

ஆவியின பட்�யத்டைதயும எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ளளுங்கள.

18  எந்தச் ச�யத்திலும சகலவித��ன வேதம் (T) 	ண்டுதவேதம் (T) ல�டும 

விண்ணப்பத்வேதம் (T) த�டும ஆவியின�வேதம் (T) ல கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stGபமபண்ணி,  அதனகொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stப�ருட்டு 
மிகுந்த �னஉறுதிவேதம் (T) ய�டும சகல பரிசுத்த	�னகளுக்க�கவும பண்ணும 

வேதம் (T) 	ண்டுதவேதம் (T) ல�டும விழித்துக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்டருங்கள.

சங்கீதம 91

1  உனனத��ன	ரின �டைMவிலிருக்கிM	ன சர		ல்ல	ருடை�ய 

நிழலில் தங்கு	�ன.

2 ந�ன கரத்தடைர வேதம் (T) ந�க்கி: நீர என அடை�க்கலம, என வேதம் (T) க�ட்டை�, என 

வேதம் (T) த	ன, ந�ன நமபியிருக்கிM	ர எனறு கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stச�ல்லுவேதம் (T) 	ன.

3  அ	ர உனடைன வேதம் (T) 	�னுடை�ய கண்ணிக்கும,  ப�ழ�க்கும 

கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ளடை%வேதம் (T) ந�ய்க்கும தப்புவிப்ப�ர.

4 அ	ர த�து சிMகுக%�வேதம் (T) ல உனடைன மூடு	�ர; அ	ர கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stசட்டை�களின 

கீவேதம் (T) ழ அடை�க்கலம புகு	�ய்;  அ	ருடை�ய சத்தியம உனக்குப் 

பரிடைசயும வேதம் (T) க�கமு��கும.

5  இரவில் உண்��கும பயங்கரத்துக்கும,  பகலில் பMக்கும 

அமபுக்கும,

6  இருளில் ந���டும கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ளடை%வேதம் (T) ந�ய்க்கும,  �த்திய�னத்தில் 

ப�ழ�க்கும சங்க�ரத்துக்கும பயப்ப��திருப்ப�ய்.

7  உன பக்கத்தில் ஆயிரமவேதம் (T) பரும,  உன 	லதுபுMத்தில் 

பதின�யிரமவேதம் (T) பரும விழுந்த�லும, அது உனடைன அணுக�து.



8  உன கண்க%�ல் ��த்திரம நீ அடைதப் ப�ரத்து,  துன��ரக்கருக்கு 

	ரும பலடைனக் க�ண்ப�ய்.

9  எனக்கு அடை�க்கல��யிருக்கிM உனனத��ன கரத்தடைர உனக்குத் 

த�பர��கக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்��ய்.

10  ஆடைகய�ல் கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stப�ல்ல�ப்பு உனக்கு வேதம் (T) நரி��து,  	�டைத உன 

கூ��ரத்டைத அணுக�து.

11  உன 	ழிகளிகொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stலல்ல�ம உனடைனக்க�க்குமபட உனக்க�கத் 

தமமுடை�ய தூதரகளுக்குக் கட்�டை%யிடு	�ர.

12  உன ப�தம கல்லில் இ�M�தபடக்கு அ	ரகள உனடைனத் தங்கள 

டைககளில் ஏந்திக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்டுவேதம் (T) ப�	�ரகள.

13  சிங்கத்தினவேதம் (T) �லும விரியன ப�மபினவேதம் (T) �லும நீ ந�ந்து, 

ப�லசிங்கத்டைதயும 	லுசரப்பத்டைதயும மிதித்துப்வேதம் (T) ப�டு	�ய்.

14  அ	ன எனனி�த்தில் 	�ஞ்டைசய�யிருக்கிMபடய�ல் அ	டைன 

விடுவிப்வேதம் (T) பன; என ந��த்டைத அ	ன அறிந்திருக்கிMபடய�ல் அ	டைன 

உயரந்த அடை�க்கலத்திவேதம் (T) ல டை	ப்வேதம் (T) பன.

15  அ	ன எனடைன வேதம் (T) ந�க்கிக் கூப்பிடு	�ன,  ந�ன அ	னுக்கு 

�றுஉத்தரவு அருளிச்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stசய்வேதம் (T) 	ன;  ஆபத்தில் ந�வேதம் (T) ன அ	வேதம் (T) ன�டருந்து, 

அ	டைனத் தப்புவித்து, அ	டைனக் கனப்படுத்துவேதம் (T) 	ன.

16  நீடத்த ந�ட்க%�ல் அ	டைனத் திருப்திய�க்கி,  என இரட்சிப்டைப 

அ	னுக்குக் க�ண்பிப்வேதம் (T) பன.

சங்கீதம 18

1 என கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stபலன�கிய கரத்த�வேதம் (T) 	, உமமில் அனபுகூருவேதம் (T) 	ன.



2  கரத்தர என கன�டைலயும,  என வேதம் (T) க�ட்டை�யும,  என இரட்சகரும, 

என வேதம் (T) த	னும ந�ன நமபியிருக்கிM என துருகமும,  என வேதம் (T) க�கமும, 

என இரட்சணியக் கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�மபும,  என உயரந்த 

அடை�க்கலமு��யிருக்கிM�ர.

3 துதிக்குப் ப�த்திரர�கிய கரத்தடைர வேதம் (T) ந�க்கிக் கூப்பிடுவேதம் (T) 	ன; அதன�ல் 

என சத்துருக்களுக்கு நீங்கல�க்கி இரட்சிக்கப்படுவேதம் (T) 	ன.

4  �ரணக்கட்டுகள எனடைனச் சுற்றிக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்�து;  துரச்சனப்பிர	�கம 

எனடைனப் பயப்படுத்தினது.

5  ப�த�%க்கட்டுகள எனடைனச் சூழ்ந்துகொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்�து;  �ரணக்கண்ணிகள 

எனவேதம் (T) �ல் விழுந்தது.

6  எனக்கு உண்��ன கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stநருக்கத்திவேதம் (T) ல கரத்தடைர வேதம் (T) ந�க்கிக் கூப்பிட்டு, 

என வேதம் (T) த	டைன வேதம் (T) ந�க்கி அபயமிட்வேதம் (T) �ன;  த�து ஆலயத்திலிருந்து என 

சத்தத்டைதக் வேதம் (T) கட்��ர, என கூப்பிடுதல் அ	ர சந்நிதியில் வேதம் (T) ப�ய், அ	ர 

கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stசவிகளில் ஏறிற்று.

7  அப்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stப�ழுது பூமி அடைசந்து அதிரந்தது,  அ	ர 
வேதம் (T) க�பங்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்�படய�ல் பர	தங்களின அஸ்திப�ரங்கள குலுங்கி 

அடைசந்தது.

8  அ	ர ந�சியிலிருந்து புடைக எழுமபிற்று,  அ	ர 	�யிலிருந்து 

பட்சிக்கிM அக்கினி புMப்பட்�து; அதன�ல் தழல் மூண்�து.

9 	�னங்கடை%த் த�ழ்த்தி இMங்கின�ர; அ	ர ப�தங்களினகீழ் க�ரிருள 

இருந்தது.

10  வேதம் (T) கருபீனவேதம் (T) �ல் ஏறி வேதம் (T) 	க��ய்ச் கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stசனM�ர;  க�ற்றின 

கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stசட்டை�கடை%க்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்டு பMந்த�ர.

11  இருடை%த் த�க்கு �டைMவி���க்கின�ர;  கருமபுனல்கடை%யும, 



ஆக�யத்துக் க�ரவேதம் (T) �கங்கடை%யும தமடை�ச் சூழக் கூ��ர��க்கின�ர.

12  அ	ருடை�ய சந்நிதிப் பிரக�சத்தின�ல் அ	ருடை�ய வேதம் (T) �கங்கள 

பMந்து விலகிற்று, கல்�டைழயும கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stநருப்புத்தழலும விழுந்தது.

13  கரத்தர 	�னங்களிவேதம் (T) ல குமுறின�ர,  உனனத��ன	ர த�து 

சத்தத்டைதத் கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stத�னிக்கப்பண்ணின�ர;  கல்�டைழயும கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stநருப்புத்தழலும 

விழுந்தது.

14  தமமுடை�ய அமபுகடை% எய்து,  அ	ரகடை%ச் சிதMடத்த�ர; 

மினனல்கடை%ப் பிரவேதம் (T) ய�கித்து, அ	ரகடை%க் கலங்கப்பண்ணின�ர.

15  அப்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stப�ழுது கரத்த�வேதம் (T) 	,  உமமுடை�ய கண்டதத்தின�லும 
உமமுடை�ய ந�சியின சு	�சக்க�ற்றின�லும தண்ணீரகளின �தகுகள 

திMவுண்டு, பூதலத்தின அஸ்திப�ரங்கள க�ணப்பட்�து.

16  உயரத்திலிருந்து அ	ர டைகநீட்ߠο,  எனடைனப் பிடத்Ġρ 

Gலப்பிர	�கΤ்திலிருக்கிற ΠΩ்னைத் தூக்கிՠοட்டார்.�்� �ৃ㇜ৃ₰ֹ萀犪����㑸ৃ璆璆璆璆[திலிருக்கிM ΠΩ்திலிருக்கிற ΠΩ்னைத் தூக்கிՠοட்டார்.�்� �ৃ㇜ৃ₰ֹ萀犪����㑸ৃ璆璆璆璆[டைனத் தூக்கிՠοட்��ர.

17  எனனிலும அதிக பல	�னக%ޠί்திலிருக்கிற ΠΩ்னைத் தூக்கிՠοட்டார்.�்� �ৃ㇜ৃ₰ֹ萀犪����㑸ৃ璆璆璆璆\ருந்த என பலத்த 

சத்துருவுக்கும எனடைனப் படைகக்கிM	ரகளுக்கும எனடைன 

விடுவித்த�ர.

18  என ஆபத்துந�ளில் எனக்கு எதிரிட்டு 	ந்த�ரகள;  கரத்தர எனக்கு 

ஆதர	�யிருந்த�ர.

19 அ	ர விச�ல��ன இ�த்திவேதம் (T) ல எனடைனக் கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்டு	ந்து, எனவேதம் (T) �ல் 

பிரிய��யிருந்தபடய�ல், எனடைனத் தப்புவித்த�ர.

20  கரத்தர என நீதிக்குத்தக்கத�க எனக்குப் பதிலளித்த�ர;  என 

டைககளின சுத்தத்திற்குத்தக்கத�க எனக்குச் சரிக்கட்டன�ர.

21  கரத்தருடை�ய 	ழிகடை%க் டைகக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்டு	ந்வேதம் (T) தன;  ந�ன என 

வேதம் (T) த	னுக்குத் துவேதம் (T) ர�கமபண்ணினதில்டைல.



22  அ	ருடை�ய நிய�யங்கடை%கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stயல்ல�ம எனக்கு முனப�க 

நிறுத்திவேதம் (T) னன;  அ	ருடை�ய பிர��ணங்கடை% ந�ன 

தளளிப்வேதம் (T) ப��வில்டைல.

23  அ	ர முனப�க ந�ன �னவுண்டை�ய�யிருந்து,  என 

துரக்குணத்துக்கு எனடைன விலக்கிக் க�த்துக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�ண்வேதம் (T) �ன.

24  ஆடைகய�ல் கரத்தர என நீதிக்கும,  தமமுடை�ய கண்களுக்கு 
முனனிருக்கிM என டைககளின சுத்தத்திற்கும தக்கத�க எனக்குப் 

பலனளித்த�ர.

25  தயவுள%	னுக்கு நீர தயவுள%	ர�கவும,  உத்த�னுக்கு நீர 

உத்த�ர�கவும;

26  புனிதனுக்கு நீர புனிதர�கவும,  ��றுப�டுள%	னுக்கு நீர 

��றுபடுகிM	ர�கவும வேதம் (T) த�னறுவீர.

27  வேதம் (T) த	ரீர சிறுடை�ப்பட்� Gனத்டைத இரட்சிப்பீர;  வேதம் (T) �ட்டடை�ய�ன 

கண்கடை%த் த�ழ்த்துவீர.

28  வேதம் (T) த	ரீர என வி%க்டைக ஏற்றுவீர;  என வேதம் (T) த	ன�கிய கரத்தர என 

இருடை% கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.st	ளிச்ச��க்கு	�ர.

29  உம��வேதம் (T) ல ந�ன ஒரு வேதம் (T) சடைனக்குள ப�ய்ந்துவேதம் (T) ப�வேதம் (T) 	ன;  என 

வேதம் (T) த	ன�வேதம் (T) ல ஒரு �திடைலத் த�ண்டுவேதம் (T) 	ன.

30  வேதம் (T) த	னுடை�ய 	ழி உத்த���னது:  கரத்தருடை�ய 	சனம 

பு�மி�ப்பட்�து;  தமடை� நமபுகிM அடைன	ருக்கும அ	ர 

வேதம் (T) க�க��யிருக்கிM�ர.

31  கரத்தவேதம் (T) ரயல்ல��ல் வேதம் (T) த	ன ய�ர?  நமமுடை�ய வேதம் (T) த	டைனயனறிக் 

கன�டைலயும ய�ர?

32  எனடைனப் பலத்த�ல் இடை�கட்ட,  என 	ழிடையச் 



கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stசவ்டை	ப்படுத்துகிM	ர வேதம் (T) த	வேதம் (T) ன.

33  அ	ர என க�ல்கடை% ��னகளுடை�ய க�ல்கடை%ப்வேதம் (T) ப�ல�க்கி, 

எனனுடை�ய உயரதலங்களில் எனடைன நிறுத்துகிM�ர.

34 கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.st	ண்கல வில்லும என புயங்க%�ல் 	டை%யுமபட, என டைககடை% 

யுத்தத்திற்குப் பழக்குவிக்கிM�ர.

35  உமமுடை�ய இரட்சிப்பின வேதம் (T) க�கத்டைதயும எனக்குத் தந்தீர; 

உமமுடை�ய 	லதுகரம எனடைனத் த�ங்குகிMது,  உமமுடை�ய 

க�ருணியம எனடைனப் கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stபரிய	ன�க்கும.

36  என க�ல்கள 	ழு	�தபடக்கு,  ந�ன ந�க்கிM 	ழிடைய 

அகல��க்கினீர.

37  என சத்துருக்கடை%ப் பினகொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stத��ரந்து அ	ரகடை%ப் பிடப்வேதம் (T) பன; 

அ	ரகடை% நிரமூல��க்கும 	டைரக்கும திருமவேதம் (T) பன.

38  அ	ரகள எழுந்திருக்க��ட்��தபடக்கு,  என ப�தங்களினகீழ் 

விழத்தக்கத�க அ	ரகடை% கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.st	ட்டவேதம் (T) னன.

39  யுத்தத்திற்கு நீர எனடைனப் பலத்த�ல் இடை�கட்ட எனவேதம் (T) �ல் 

எழுமபின	ரகடை% என கீழ் ��ங்கப்பண்ணினீர.

40  ந�ன என படைகஞடைரச் சங்கரிக்குமபடய�க,  என சத்துருக்களின 

பி�ரிடைய எனக்கு ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�டுத்தீர.

41  அ	ரகள கூப்பிடுகிM�ரகள,  அ	ரகடை% இரட்சிப்ப�ர 

ஒரு	ருமில்டைல;  கரத்தடைர வேதம் (T) ந�க்கிக் கூப்பிடுகிM�ரகள,  அ	ரகளுக்கு 

அ	ர உத்தரவு கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�டுக்கிMதில்டைல.

42  ந�ன அ	ரகடை%க் க�ற்று முகத்திவேதம் (T) ல பMக்கிM தூ%�க இடத்து, 

கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stதருக்களிலுள% வேதம் (T) சற்டைMப்வேதம் (T) ப�ல் அ	ரகடை% எறிந்துவேதம் (T) ப�டுகிவேதம் (T) Mன.



43  Gனங்களின சண்டை�களுக்கு நீர எனடைனத் தப்புவித்து, 

G�திகளுக்கு எனடைனத் தடைல	ன�க்குகிறீர;  ந�ன அறிய�த Gனங்கள 

எனடைனச் வேதம் (T) சவிக்கிM�ரகள.

44  அ	ரகள என சத்தத்டைதக் வேதம் (T) கட்�வு�வேதம் (T) ன எனக்குக் 

கீழ்ப்படகிM�ரகள;  அந்நியரும எனக்கு இச்சகமவேதம் (T) பசி 

அ�ங்குகிM�ரகள.

45  அந்நியர முடைனவிழுந்துவேதம் (T) ப�ய்,  தங்கள அரண்களிலிருந்து 

தத்தளிப்ப�ய்ப் புMப்படுகிM�ரகள.

46 கரத்தர ஜீ	னுள%	ர; என கன�டைலய�ன	ர துதிக்கப்படு	�ர�க; 

என இரட்சிப்பின வேதம் (T) த	ன உயரந்திருப்ப�ர�க.

47  அ	ர எனக்க�கப் பழிக்குப் பழி	�ங்கி Gனங்கடை% எனக்குக் 

கீழ்ப்படுத்துகிM வேதம் (T) த	ன�ன	ர.

48  அ	வேதம் (T) ர என சத்துருக்களுக்கு எனடைன விலக்கி விடுவிக்கிM	ர; 
எனக்கு விவேதம் (T) ர�த��ய் எழுமபுகிM	ரகளவேதம் (T) �ல் எனடைன நீர உயரத்தி 

கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stக�டுடை�ய�ன �னுஷனுக்கு எனடைனத் தப்புவிக்கிறீர.

49  இதினிமித்தம கரத்த�வேதம் (T) 	,  G�திகளுக்குளவேதம் (T) % உமடை�த் துதித்து, 

உமமுடை�ய ந��த்திற்குச் சங்கீதம ப�டுவேதம் (T) 	ன.

50  த�ம ஏற்படுத்தின ர�G�வுக்கு �கத்த�ன இரட்சிப்டைப அளித்து, 
த�ம அபிவேதம் (T) ஷகமபண்ணின த�வீதுக்கும அ	ன சந்ததிக்கும 

சத�க�லமும கிருடைப கொள்ளுங்கள்.ٴ�宼صٟᏬࣗ���Ծ����������Ĩ�����`�com.sun.star.ui.XUIConfiguration::removeConfigurationListener:@1,9:com.sun.stசய்கிM�ர.

Pastor T. John Franklin
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