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தமை�ப்ப — சா�க்ரமெ�ன்ட்

கோகி�ல்டன் உமைர:  1 கோபதுரு 5 : 2

"உங்களி	டத்த	லுள்ளி தேதவனுமைடயி �ந்மைதமையி நீ&ங்கள் தே�ய்த்து, கட்ட�யி��ய் அல்�,
�னப்பூர்வ��யும், அவ�ட்சாண��ன ஆத�யித்த	ற்க�க அல்�, உற்சா�க �னதேத�டும்,"

மெப�றுப்பு ர�த�யி�ன வா�சா�ப்பு: யி�க்கோகி�பு 1 : 21-27

21 ஆமைகயி�ல், நீ&ங்கள் எல்��வ	த அழுக்மைகயும் மெக�டியி துர்க்குணத்மைதயும் 
ஒழ	த்துவ	ட்டு, உங்கள் உள்ளித்த	ல் நீ�ட்டப்பட்டத�யும் உங்கள் ஆத்து��க்கமைளி 
இரட்சா	க்க வல்�மை�யுள்ளித�யு�	ருக்க	ற வசானத்மைதச் சா�ந்த��ய் 
ஏற்றுக்மெக�ள்ளுங்கள்.

22 அல்���லும், நீ&ங்கள் உங்கமைளி வஞ்சா	யி�தபடிக்குத் த	ருவசானத்மைதக் 
தேகட்க	றவர்களி�ய் ��த்த	ர�ல்�, அத	ன்படி மெசாய்க	றவர்களி�யும் இருங்கள்.

23 என்னத்த	ன�மெ�ன	ல், ஒருவன் த	ருவசானத்மைதக் தேகட்டும் அத	ன்படி 
மெசாய்யி�தவன�ன�ல், கண்ண�டியி	தே� தன் சுப�வ முகத்மைதப் ப�ர்க்க	ற 
�னுஷனுக்கு ஒப்ப�யி	ருப்ப�ன்;

24 அவன் தன்மைனத்த�தேன ப�ர்த்து, அவ்வ	டம்வ	ட்டுப் தேப�னவுடதேன, தன்சா�யில் 
இன்னமெதன்பமைத �றந்துவ	டுவ�ன்.

25 சுயி�த&னப்ப	ர��ண��க	யி பூரணப்ப	ர��ணத்மைத உற்றுப்ப�ர்த்து, அத	தே� 
நீ	மை�த்த	ருக்க	றவதேன தேகட்க	றமைத �றக்க	றவன�யி	ர��ல், அதற்தேகற்ற க	ர	மையி 
மெசாய்க	றவன�யி	ருந்து, தன் மெசாய்மைகயி	ல் ப�க்க	யிவ�ன�யி	ருப்ப�ன்.

26 உங்களி	ல் ஒருவன் தன் நீ�மைவ அடக்க��ல், தன் இருதயித்மைத வஞ்சா	த்து, தன்மைன
தேதவபக்த	யுள்ளிவமெனன்று எண்ண	ன�ல் அவனுமைடயி தேதவபக்த	 வ&ண�யி	ருக்கும்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப&ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் தேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நீ�ம் �ற்றும் க& 
உடன் தேவதவசானங்களி	�	ருந்து மெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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27 த	க்கற்ற ப	ள்மைளிகளும் வ	தமைவகளும் படுக	ற உபத்த	ரவத்த	தே� அவர்கமைளி 
வ	சா�ர	க்க	றதும், உ�கத்த�ல் கமைறபட�தபடிக்குத் தன்மைனக் 
க�த்துக்மெக�ள்ளுக	றதுதே� ப	த�வ�க	யி தேதவனுக்குமுன்ப�க ��சா	ல்��த சுத்த��ன 
பக்த	யி�யி	ருக்க	றது.

ப�டம் ப�ரசாங்கிம்

மைபப�ளி���ருந்து

1. �த்கோதயு 9 : 10-13

10 ப	ன்பு அவர் வ&ட்டிதே� தேப�ஜூனபந்த	யி	ருக்மைகயி	ல், அதேநீக ஆயிக்க�ரரும் 
ப�வ	களும் வந்து, இதேயிசுதேவ�டும் அவர் சா&ஷதேர�டுங்கூடப் பந்த	யி	ருந்த�ர்கள்.

11 பர	தேசாயிர் அமைதக்கண்டு, அவருமைடயி சா&ஷர்கமைளி தேநீ�க்க	: உங்கள் தேப�தகர் 
ஆயிக்க�ரதேர�டும் ப�வ	கதேளி�டும் தேப�ஜூனம் பண்ணுக	றமெதன்னமெவன்று 
தேகட்ட�ர்கள்.

12 இதேயிசு அமைதக்தேகட்டு: ப	ண	யி�ளி	களுக்கு மைவத்த	யின் தேவண்டியிதேதயில்���ல் 
சுகமுள்ளிவர்களுக்கு தேவண்டியித	ல்மை�.

13 ப�	மையியில்�, இரக்கத்மைததேயி வ	ரும்புக	தேறன் என்பத	ன் கருத்து இன்னமெதன்று 
தேப�ய்க் கற்றுமெக�ள்ளுங்கள்; நீ&த	��ன்கமைளியில்�, ப�வ	கமைளிதேயி 
�னந்த	ரும்புக	றதற்கு அமைழக்க வந்தேதன் என்ற�ர்.

2. �த்கோதயு 12 : 1-8, 10-14

1 அக்க��த்த	தே�, இதேயிசு ஓய்வு நீ�ளி	ல் பயி	ர்வழ	தேயி தேப�ன�ர்; அவருமைடயி சா&ஷர்கள்
பசா	யி�யி	ருந்து, கத	ர்கமைளிக் மெக�ய்து, த	ன்னத் மெத�டங்க	ன�ர்கள்.

2 பர	தேசாயிர் அமைதக்கண்டு, அவமைர தேநீ�க்க	: இதேத� ஒய்வு நீ�ளி	ல் மெசாய்யித்தக�தமைத 
உம்முமைடயி சா&ஷர்கள் மெசாய்க	ற�ர்கதேளி என்ற�ர்கள்.

3 அதற்கு அவர்: த�வ&தும் அவதேன�டிருந்தவர்களும் பசா	யி�யி	ருந்ததேப�து மெசாய்தமைத 
நீ&ங்கள் வ�சா	க்கவ	ல்மை�யி�?

4 அவன் தேதவனுமைடயி வ&ட்டில் ப	ரதேவசா	த்து, ஆசா�ர	யிர் தவ	ர தேவமெற�ருவரும் 
புசா	க்கத்தக�த தேதவசாமுகத்து அப்பங்கமைளித் த�னும் தன்தேன�டிருந்தவர்களும் 
புசா	த்த�ர்கதேளி.

5 அன்ற	யும், ஓய்வு நீ�ட்களி	ல் ஆசா�ர	யிர்கள் தேதவ��யித்த	ல் ஓய்ந்த	ர��ல், ஓய்வு 
நீ�மைளி தேவமை� நீ�ளி�க்க	ன�லும் குற்ற�	ல்��த	ருக்க	ற�ர்கள் என்று நீ&ங்கள் 
தேவதத்த	தே� வ�சா	க்கவ	ல்மை�யி�?

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப&ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் தேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நீ�ம் �ற்றும் க& 
உடன் தேவதவசானங்களி	�	ருந்து மெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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6 தேதவ��யித்த	லும் மெபர	யிவர் இங்தேக இருக்க	ற�ர் என்று உங்களுக்குச் 
மெசா�ல்லுக	தேறன்.

7 ப�	மையியில்� இரக்கத்மைததேயி வ	ரும்புக	தேறன் என்பத	ன் கருத்து இன்னமெதன்று 
நீ&ங்கள் அற	ந்த&ர்களி�ன�ல், குற்ற�	ல்��தவர்கமைளி நீ&ங்கள் குற்றப்படுத்த��ட்டீர்கள்.

8 �னுஷகு��ரன் ஓய்வுநீ�ளுக்கும் ஆண்டவர�ய் இருக்க	ற�ர் என்ற�ர்.
10 அங்தேக சூம்ப	ன மைகமையியுமைடயி �னுஷன் ஒருவன் இருந்த�ன். அப்மெப�ழுது 

அவர்தே�ல் குற்றஞ்சா�ட்டும்படிக்கு: ஓய்வு நீ�ளி	ல் மெசா�ஸ்த��க்குக	றது நீ	யி�யி��? 
என்று தேகட்ட�ர்கள்.

11 அதற்கு அவர்: உங்களி	ல் எந்த �னுஷனுக்க�க	லும் ஒரு ஆடு இருந்து, அது 
ஓய்வுநீ�ளி	ல் குழ	யி	தே� வ	ழுந்த�ல், அமைதப்ப	டித்துத் தூக்க	வ	ட��ட்ட�தேன�?

12 ஆட்மைடப்ப�ர்க்க	லும் �னுஷன�னவன் எவ்வளிதேவ� வ	தேசாஷ	த்த	ருக்க	ற�ன்! 
ஆத��ல் ஓய்வுநீ�ளி	தே� நீன்மை� மெசாய்வது நீ	யி�யிந்த�ன் என்று மெசா�ன்ன�ர்.

13 ப	ன்பு அந்த �னுஷமைன தேநீ�க்க	: உன் மைகமையி நீ&ட்டு என்ற�ர். அவன் நீ&ட்டின�ன்; 
அது �றுமைகமையிப்தேப�� மெசா�ஸ்த��யி	ற்று.

14 அப்மெப�ழுது, பர	தேசாயிர் மெவளி	தேயிதேப�ய், அவமைரக் மெக�மை� மெசாய்யும்படி அவருக்கு 
வ	தேர�த��ய் ஆதே��சாமைனபண்ண	ன�ர்கள்.

3. ��ற்கு 14: 16, 17, 22-25

16 அப்படிதேயி, அவருமைடயி சா&ஷர் புறப்பட்டு நீகரத்த	ல் தேப�ய், தங்களுக்கு அவர் 
மெசா�ன்னபடிதேயி கண்டு, பஸ்க�மைவ ஆயித்தம்பண்ண	ன�ர்கள்.

17 சா�யிங்க����னதேப�து, அவர் பன்ன	ருவதேர�டுங்கூட அவ்வ	டத்த	ற்கு வந்த�ர்.
22 அவர்கள் தேப�ஜூனம் பண்ணுமைகயி	ல், இதேயிசு அப்பத்மைத எடுத்து ஆசா&ர்வத	த்து, 

அமைதப்ப	ட்டு, அவர்களுக்குக் மெக�டுத்து: நீ&ங்கள் வ�ங்க	ப் புசா	யுங்கள், இது 
என்னுமைடயி சார&ர��யி	ருக்க	றது என்ற�ர்.

23 ப	ன்பு, ப�த்த	ரத்மைதயும் எடுத்து ஸ்தேத�த்த	ரம்பண்ண	, அமைத அவர்களுக்குக் 
மெக�டுத்த�ர். அவர்கள் எல்��ரும் அத	தே� ப�னம்பண்ண	ன�ர்கள்.

24 அப்மெப�ழுது அவர் அவர்கமைளி தேநீ�க்க	: இது அதேநீகருக்க�கச் சா	ந்தப்படுக	ற புது 
உடன்படிக்மைகக்குர	யி என்னுமைடயி இரத்த��யி	ருக்க	றது.

25 நீ�ன் தேதவனுமைடயி ர�ஜ்யித்த	ல் நீவ��ன ரசாத்மைதப் ப�னம்பண்ணும் நீ�ள்வமைரக்கும் 
த	ர�ட்சாப்பழரசாத்மைத இன	 நீ�ன் ப�னம்பண்ணுவத	ல்மை�மெயின்று மெ�ய்யி�கதேவ 
உங்களுக்குச் மெசா�ல்லுக	தேறன் என்ற�ர்.

4. கோயி�வா�ன் 19: 17, 18 (க்கு 1st,)

17 அவர் தம்முமைடயி சா	லுமைவமையிச் சு�ந்துமெக�ண்டு, எப	மெரயு ப�மைஷயி	தே� 
மெக�ல்மெக�த� என்று மெசா�ல்�ப்படும் கப��ஸ்த�ம் என்க	ற இடத்த	ற்குப் 
புறப்பட்டுப்தேப�ன�ர்.

18 அங்தேக அவமைரச் சா	லுமைவயி	ல் அமைறந்த�ர்கள்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப&ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் தேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நீ�ம் �ற்றும் க& 
உடன் தேவதவசானங்களி	�	ருந்து மெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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5. கோயி�வா�ன் 21 : 1-6, 9, 12, 15-17

1 இமைவகளுக்குப்ப	ன்பு இதேயிசு த	தேபர	யி� கடற்கமைரயி	தே� �றுபடியும் சா&ஷருக்குத் 
தம்மை� மெவளி	ப்படுத்த	ன�ர்; மெவளி	ப்படுத்த	ன வ	வர��வது:

2 சா&தே��ன் தேபதுருவும், த	த	மு என்னப்பட்ட தேத���வும், க�	தே�யி� நீ�ட்டிலுள்ளி க�ன�
ஊர�ன�க	யி நீ�த்த�ன்தேவலும், மெசாமெபதேதயுவ	ன் கு��ரரும், அவருமைடயி சா&ஷர	ல் 
தேவறு இரண்டுதேபரும் கூடியி	ருக்கும்தேப�து,

3 சா&தே��ன் தேபதுரு �ற்றவர்கமைளி தேநீ�க்க	: �&ன்ப	டிக்கப்தேப�க	தேறன் என்ற�ன். அதற்கு 
அவர்கள்: நீ�ங்களும் உம்முடதேனகூட வருக	தேற�ம் என்ற�ர்கள். அவர்கள் 
புறப்பட்டுப்தேப�ய், உடதேன படதேவற	ன�ர்கள். அந்த இர�த்த	ர	யி	தே� அவர்கள் 
ஒன்றும் ப	டிக்கவ	ல்மை�.

4 வ	டியிற்க����னதேப�து, இதேயிசு கமைரயி	தே� நீ	ன்ற�ர்; அவமைர இதேயிசு என்று 
சா&ஷர்கள் அற	யி�த	ருந்த�ர்கள்.

5 இதேயிசு அவர்கமைளி தேநீ�க்க	: ப	ள்மைளிகதேளி, புசா	க்க	றதற்கு ஏத�க	லும் உங்களி	டத்த	ல் 
உண்ட� என்ற�ர். அதற்கு அவர்கள்: ஒன்று�	ல்மை� என்ற�ர்கள்.

6 அப்மெப�ழுது அவர் நீ&ங்கள் படவுக்கு வ�துபுற��க வமை�மையிப் தேப�டுங்கள், 
அப்மெப�ழுது உங்களுக்கு அகப்படும் என்ற�ர், அப்படிதேயி அவர்கள் தேப�ட்டு, 
த	ரளி�ன �&ன்கள் அகப்பட்டத	ன�ல், அமைத இழுக்க��ட்ட�த	ருந்த�ர்கள்.

9 அவர்கள் கமைரயி	தே� வந்த	றங்க	னதேப�து, கர	மெநீருப்புப் தேப�ட்டிருக்க	றமைதயும், 
அத	ன்தே�ல் �&ன் மைவத்த	ருக்க	றமைதயும், அப்பத்மைதயும் கண்ட�ர்கள்.

12 இதேயிசு அவர்கமைளி தேநீ�க்க	 வ�ருங்கள், தேப�ஜூனம்பண்ணுங்கள் என்ற�ர். அவமைரக் 
கர்த்தமெரன்று சா&ஷர்கள் அற	ந்தபடியி	ன�ல் அவர்களி	ல் ஒருவனும்: நீ&ர் யி�ர் என்று 
தேகட்கத் துண	யிவ	ல்மை�.

15 அவர்கள் தேப�ஜூனம்பண்ண	ன ப	ன்பு, இதேயிசு சா&தே��ன் தேபதுருமைவ தேநீ�க்க	: 
தேயி�ன�வ	ன் கு��ரன�க	யி சா&தே��தேன, இவர்களி	லும் அத	க��ய் நீ& என்ன	டத்த	ல் 
அன்ப�யி	ருக்க	ற�யி� என்ற�ர். அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்டவதேர, உம்மை� 
தேநீசா	க்க	தேறன் என்பமைத நீ&ர் அற	வ&ர் என்ற�ன். அவர்: என் ஆட்டுக்குட்டிகமைளி 
தே�ய்ப்ப�யி�க என்ற�ர்.

16 இரண்ட�ந்தரம் அவர் அவமைன தேநீ�க்க	: தேயி�ன�வ	ன் கு��ரன�க	யி சா&தே��தேன, நீ& 
என்ன	டத்த	ல் அன்ப�யி	ருக்க	ற�யி� என்ற�ர். அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்டவதேர, 
உம்மை� தேநீசா	க்க	தேறன் என்பமைத நீ&ர் அற	வ&ர் என்ற�ன். அவர்:என் ஆடுகமைளி 
தே�ய்ப்ப�யி�க என்ற�ர்.

17 மூன்ற�ந்தரம் அவர் அவமைன தேநீ�க்க	: தேயி�ன�வ	ன் கு��ரன�க	யி சா&தே��தேன, நீ& 
என்மைன தேநீசா	க்க	ற�யி� என்ற�ர். என்மைன தேநீசா	க்க	ற�யி� என்று அவர் மூன்ற�ந்தரம் 
தன்மைனக் தேகட்டபடியி	ன�தே� தேபதுரு துக்கப்பட்டு: ஆண்டவதேர, நீ&ர் 
எல்��வற்மைறயும் அற	ந்த	ருக்க	ற&ர், நீ�ன் உம்மை� தேநீசா	க்க	தேறன் என்பமைதயும் நீ&ர் 
அற	வ&ர் என்ற�ன். இதேயிசு: என் ஆடுகமைளி தே�ய்ப்ப�யி�க என்ற�ர்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப&ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் தேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நீ�ம் �ற்றும் க& 
உடன் தேவதவசானங்களி	�	ருந்து மெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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6. கோயி�வா�ன் 14 : 15

15 நீ&ங்கள் என்ன	டத்த	ல் அன்ப�யி	ருந்த�ல் என் கற்பமைனகமைளிக் மைகக்மெக�ள்ளுங்கள்.
7. �த்கோதயு 10 : 8

8 வ	யி�த	யுள்ளிவர்கமைளிச் மெசா�ஸ்த��க்குங்கள், குஷ்டதேர�க	கமைளிச் சுத்தம்பண்ணுங்கள், 
�ர	த்தேத�மைர எழுப்புங்கள், ப	சா�சுகமைளித் துரத்துங்கள்; இ�வசா��ய்ப் மெபற்ற&ர்கள் 
இ�வசா��ய்க் மெக�டுங்கள்.

அறி�வா�யில் �ற்றும் ஆகோர�க்கி�யிம்

1. 18 : 3-9

நீ�சாதேரத்த	ன் இதேயிசு ப	த�வ	டம் �ன	தன	ன் ஒற்றுமை�மையி கற்ப	த்த�ர், நீ	ரூப	த்த�ர், இதற்க�க
நீ�ம் அவருக்கு முடிவ	ல்��த �ர	யி�மைத மெசாலுத்துக	தேற�ம். அவரது தேநீ�க்கம் தன	ப்பட்ட 
�ற்றும் கூட்டு. அவர் வ�ழ்க்மைகயி	ன் தேவமை�கமைளி தனக்கு நீ	யி�யி��க �ட்டு�ல்���ல், 
�ன	தர்களி	டம் கருமைணயுடனும் மெசாய்த�ர் - அவர்களுமைடயிமைத எவ்வ�று மெசாய்வது 
என்பமைதக் க�ண்ப	ப்பதற்க�க, ஆன�ல் அவர்களுக்க�க அமைதச் மெசாய்யிதேவ� அல்�து ஒரு
மெப�றுப்ப	�	ருந்து வ	டுவ	ப்பதற்க�கதேவ� அல்�.

2. 20 : 8-23

இதேயிசுவ	ன் வர��று ஒரு புத	யி க�மெ�ண்டமைர உருவ�க்க	யிது, அமைத நீ�ம் க	ற	ஸ்தவ 
சாக�ப்தம் என்று அமைழக்க	தேற�ம்; ஆன�ல் அவர் சாடங்கு வழ	ப�ட்மைட நீ	றுவவ	ல்மை�. 
ஆண்கள் ஞா�னஸ்நீ�னம் மெபற��ம், நீற்கருமைணயி	ல் பங்மெகடுக்க��ம், �தகுருக்களுக்கு 
ஆதரவளி	க்க��ம், ஓய்வுநீ�மைளிக் கமைடப்ப	டிக்க��ம், நீ&ண்ட மெஜூபங்கமைளிச் மெசாய்யி��ம், 
இன்னும் சா	ற்ற	ன்ப��கவும் ப�வ��கவும் இருக்க முடியும் என்பமைத அவர் அற	ந்த	ருந்த�ர்.

இதேயிசு நீம்முமைடயி ப�வ&னங்கமைளித் த�ங்க	ன�ர்; �ரண நீம்ப	க்மைகயி	ன் ப	மைழமையி அவர் 
அற	ந்த	ருந்த�ர், தே�லும் "அவருமைடயி தேக�டுகளி�ல் [ப	மைழமையி நீ	ர�கர	ப்பதன் மூ�ம்] 
நீ�ங்கள் குண�மைடக	தேற�ம்." "�ன	தர்கமைளி மெவறுத்து, நீ	ர�கர	த்த�ர்," சாப	ப்பதற்க�க 
ஆசா&ர்வ�தத்மைதத் த	ருப்ப	, �ன	தர்களுக்கு தங்களுக்கு தேநீர்��ற�ன, கடவுளி	ன் தன்மை�மையிக்
கூட கற்ப	த்த�ர்; ப	மைழயி�னது சாத்த	யித்த	ன் சாக்த	மையி உணர்ந்ததேப�து, கமைசாயும் சா	லுமைவயும்
சா	றந்த ஆசா	ர	யிருக்க�க க�த்த	ருந்தன. ஆயி	னும், மெதய்வ&க ஒழுங்க	ற்குக் க&ழ்ப்படிந்து 
கடவுமைளி நீம்புவமைத அவர் நீன்கு அற	ந்த	ருக்கவ	ல்மை�, ப�வத்த	�	ருந்து பர	சுத்தத்த	ற்க�ன
ப�மைதமையி �&ண்டும் த	ரும்பப் மெபறுவமைதயும் பயிண	ப்பமைதயும் க�ப்ப�ற்றுக	ற�ர்.

3. 25 : 13-16, 17-21

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப&ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் தேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நீ�ம் �ற்றும் க& 
உடன் தேவதவசானங்களி	�	ருந்து மெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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இந்த மெதய்வ&க தேக�ட்ப�டு தேநீ�யுற்றவர்கமைளி எவ்வ�று குணப்படுத்துக	றது, ப	மைழமையி 
மெவளி	ப்படுத்துக	றது, �ரணத்மைத மெவன்றது என்பமைத நீ�ம் புர	ந்துமெக�ள்வதற்க�க, இதேயிசு 
வ�ழ்க்மைக வழ	மையி ஆர்ப்ப�ட்டம் மூ�ம் கற்ப	த்த�ர்.… கடவுளுக்குக் க&ழ்ப்படிந்ததன் 
மூ�ம், அவர் �ற்ற அமைனவமைரயும் வ	ட ஆன்�&க ர&த	யி	ல் நீ	ரூப	த்த�ர். ஆகதேவ, "நீ&ங்கள்
என்மைன தேநீசா	க்க	ற&ர்களி�ன�ல், என் கட்டமைளிகமைளிக் மைகக்மெக�ள்ளுங்கள்" என்ற 
அவருமைடயி அற	வுமைரயி	ன் சாக்த	.

4. 28 : 9-11

சார்ச்சா	ல் அல்�து அதற்கு மெவளி	தேயி உள்ளி எல்��வற்மைறயும் �த	க்கும்தேப�து, 
க	ற	ஸ்துவுக்கு ஒருவர் ஒப்புக்மெக�டுப்பது மெத�ழ	மை� வ	ட ஆர்ப்ப�ட்டத்த	ன் 
அடிப்பமைடயி	ல் அத	கம்.

5. 31: 12-22 (க்கு.)

க	ற	ஸ்தவ கடமை�களி	ன் பட்டியி�	ல் முத�	ல், அவர் தம்மை�ப் ப	ன்பற்றுபவர்களுக்கு 
சாத்த	யிம் �ற்றும் அன்ப	ன் குணப்படுத்தும் சாக்த	மையிக் கற்ப	த்த�ர். இறந்த வ	ழ�க்களுக்கு 
அவர் முக்க	யித்துவம் மெக�டுக்கவ	ல்மை�. இது ஜூ&வனுள்ளி க	ற	ஸ்து, நீமைடமுமைற சாத்த	யிம், 
இது இதேயிசுமைவ மெசாயி�	ல் ப	ன்பற்றும் அமைனவருக்கும் "உயி	ர்த்மெதழுதமை�யும் 
ஜூ&வமைனயும்" ஆக்குக	றது. அவருமைடயி வ	மை��த	ப்பற்ற கட்டமைளிகளுக்குக் க&ழ்ப்படிந்து, -
நீ�ம் ஆர�ய்ந்தவமைர அவரது ஆர்ப்ப�ட்டத்மைதத் மெத�டர்ந்து, - அவருமைடயி தேக�ப்மைபமையி
நீ�ம் குடிக்க	தேற�ம், அவருமைடயி அப்பத்த	ல் பங்கு மெக�ள்க	தேற�ம், அவருமைடயி 
தூய்மை�யி�ல் ஞா�னஸ்நீ�னம் மெபறுக	தேற�ம்; கமைடசா	யி	ல் நீ�ம் ஓய்மெவடுப்தேப�ம், அவருடன் 
உட்க�ர்ந்துமெக�ள்தேவ�ம், �ரணத்மைத மெவன்மெறடுக்கும் மெதய்வ&க தேக�ட்ப�ட்டின் 
முழுமை�யி�ன புர	த�	ல்.

6. 4 : 5-11

எங்கள் எஜூ��னர	ன் கட்டமைளிகமைளிக் கமைடப்ப	டிப்பதும், அவருமைடயி முன்��த	ர	மையிப் 
ப	ன்பற்றுவதும், அவருக்கு நீ�ம் அளி	த்த சார	யி�ன கடன் �ற்றும் அவர் மெசாய்த 
எல்��வற்ற	ற்கும் நீம்முமைடயி நீன்ற	யுணர்வ	ன் ஒதேர தகுத	யி�ன சா�ன்று. "நீ&ங்கள் என்மைன 
தேநீசா	க்க	ற&ர்களி�ன�ல், என் கட்டமைளிகமைளிக் மைகக்மெக�ள்ளுங்கள்" என்று அவர் 
கூற	யுள்ளித�ல், வ	சுவ�சாமுள்ளி �ற்றும் இதயிப்பூர்வ��ன நீன்ற	மையி மெவளி	ப்படுத்த 
மெவளி	ப்புற வழ	ப�டு தேப�து��னத�க இல்மை�.

7. 37 : 20-31

இன்மைறயி க	ற	ஸ்தவர்கள் அந்த வ�ழ்க்மைகயி	ன் �	கவும் நீமைடமுமைற இறக்கு�த	மையி 
தே�ற்மெக�ள்ளிட்டும்! இது சா�த்த	யிம், - ஆம், ஒவ்மெவ�ரு குழந்மைத, ஆண் �ற்றும் மெபண்ண	ன்

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப&ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் தேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நீ�ம் �ற்றும் க& 
உடன் தேவதவசானங்களி	�	ருந்து மெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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கடமை�யும் ப�க்க	யிமும் - உண்மை� �ற்றும் வ�ழ்க்மைகமையி, ஆதேர�க்க	யிம் �ற்றும் 
புன	தத்தன்மை�மையி நீ	ரூப	ப்பதன் மூ�ம் எஜூ��னர	ன் முன்��த	ர	மையி ஓரளிவ	ற்கு 
ப	ன்பற்றுவது. க	ற	ஸ்தவர்கள் தம்மை�ப் ப	ன்பற்றுபவர்கள் என்று கூறுக	ற�ர்கள், ஆன�ல் 
அவர் கட்டமைளியி	ட்ட வழ	யி	ல் அவர்கள் அவமைரப் ப	ன்பற்றுக	ற�ர்களி�? இந்த கட்ட�யி 
கட்டமைளிகமைளிக் தேகளுங்கள்: "ஆமைகயி�ல், பரதே��கத்த	லுள்ளி உங்கள் ப	த� பர	பூரணர�க 
இருப்பமைதப் தேப�� நீ&ங்கள் பர	பூரணர�க இருங்கள்!" "நீ&ங்கள் உ�கமெ�ங்கும் மெசான்று, 
ஒவ்மெவ�ரு உயி	ர	னத்த	ற்கும் சுவ	தேசாஷத்மைதப் ப	ரசாங்க	க்கவும்!" "தேநீ�யுற்றவர்கமைளிக் 
குணப்படுத்துங்கள்!"

8. 34 : 10-17

சாடங்க	ல் பங்மெகடுத்த அமைனவருதே� உண்மை�யி	ல் இதேயிசுவ	ன் துன்பங்கமைளி 
நீ	மைனவுகூர்ந்து அவருமைடயி தேக�ப்மைபமையி குடித்த	ருந்த�ல், அவர்கள் உ�க	ல் புரட்சா	மையி 
ஏற்படுத்த	யி	ருப்ப�ர்கள். மெப�ருள் சா	ன்னங்கள் மூ�ம் அவருமைடயி நீ	மைனமைவத் தேதடும் 
அமைனவரும் சா	லுமைவமையி எடுத்துக்மெக�ண்டு, தேநீ�யுற்றவர்கமைளிக் குண��க்குவ�ர்கள், 
த&மை�கமைளித் தூக்க	 எற	ந்து, க	ற	ஸ்துமைவதேயி� அல்�து சாத்த	யித்மைததேயி� ஏமைழகளுக்குப் 
ப	ரசாங்க	த்த�ல், - ஏற்றுக்மெக�ள்ளும் சா	ந்தமைன, - அவர்கள் �	ல்�	ன	யித்மைதக் மெக�ண்டு 
வருவ�ர்கள்.

9. 35 : 19-29

எங்கள் ஞா�னஸ்நீ�னம் எல்�� ப	மைழகளி	�	ருந்தும் சுத்த	கர	ப்பு ஆகும். எங்கள் தேதவ��யிம்
அன்பு என்ற மெதய்வ&க தேக�ட்ப�ட்டின் அடிப்பமைடயி	ல் கட்டப்பட்டுள்ளிது. நீ�ம் ஆவ	யி�ல்
புத	த�கப் ப	றந்தவர்களி�க இருப்பத�ல் �ட்டுதே� இந்த தேதவ��யித்துடன் நீ�ம் ஒன்றுபட 
முடியும், அன்ப	ன் ப�ன்கமைளிக் மெக�ண்டுவருவதன் மூ�ம் சாத்த	யி��ன வ�ழ்க்மைகமையியும் 
சாத்த	யி��ன வ�ழ்க்மைகமையியும் நீ�ம் அமைடக	தேற�ம், - ப	மைழமையித் தூக்க	, 
தேநீ�யுற்றவர்கமைளிக் குணப்படுத்துக	தேற�ம். நீம்முமைடயி நீற்கருமைண ஒதேர கடவுதேளி�டு 
ஆன்�&க ஒற்றுமை�. "பரதே��கத்த	�	ருந்து க&தேழ வரும்" எங்கள் மெர�ட்டி உண்மை�. எங்கள் 
தேக�ப்மைப சா	லுமைவ. எங்கள் �து அன்ப	ன் உத்தேவகம், எங்கள் எஜூ��னர் குடித்துவ	ட்டு, 
அவமைரப் ப	ன்பற்றுபவர்களுக்கு ப�ர�ட்டின�ர்.

10.    43 : 27-4

மெதய்வ&க ஒவ்மெவ�ரு கட்டத்த	லும் �ன	தமைன மெவல்� தேவண்டும். இதேயிசு கற்ப	த்த �ற்றும்
வ�ழ்ந்த வ	ஞ்ஞா�னம் வ�ழ்க்மைக,  மெப�ருள் �ற்றும் புத்த	சா��	த்தனம் பற்ற	யி அமைனத்து
மெப�ருள் நீம்ப	க்மைககமைளியும்,  அத்தமைகயி நீம்ப	க்மைககளி	�	ருந்து வளிரும் பன்முக
ப	மைழகமைளியும் மெவன்மெறடுக்க தேவண்டும்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப&ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் தேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நீ�ம் �ற்றும் க& 
உடன் தேவதவசானங்களி	�	ருந்து மெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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அன்பு மெவறுப்மைப மெவல்� தேவண்டும்.  சாத்த	யிமும் வ�ழ்க்மைகயும் ப	மைழ �ற்றும்
�ரணத்த	ன் �&த�ன மெவற்ற	மையி முத்த	மைரயி	ட தேவண்டும்,  முட்கள் ஒரு க	ர&டத்த	ற்க�க
ஒதுக்க	 மைவக்கப்படுவதற்கு முன்பு,  "நீல்�து,  நீல்� �ற்றும் உண்மை�யுள்ளி
தேவமை�க்க�ரன்"  என்ற மெபனடிஷன் ப	ன்பற்றுக	றது,  தே�லும் ஆவ	யி	ன் தே���த	க்கம்
நீ	ரூப	க்கப்பட தேவண்டும்.

11.    54 : 8-17

அவரது தேப�தமைனமையியும் முன்��த	ர	மையியும் ப	ன்பற்ற யி�ர் தயி�ர�க இருக்க	ற�ர்கள்? 
அமைனவரும் வ	மைரவ	ல் அல்�து ப	ன்னர் கடவுளி	ன் உண்மை�யி�ன தேயி�சாமைனயி�ன 
க	ற	ஸ்துவ	ல் தங்கமைளி வளிர்த்துக் மெக�ள்ளி தேவண்டும். அவர் அன்ப�க வ�ங்க	யி 
மெப�க்க	ஷங்கமைளி மெவற்று அல்�து ப�வம் நீ	மைறந்த �ன	த களிஞ்சா	யிங்களி	ல் த�ர�ளி��க 
ஊற்றுவதற்க�க, இதேயிசுவ	ன் த&வ	ர �ன	த த	யி�கத்த	ன் தூண்டுத��க இருந்தது. தனது 
மெதய்வ&க ஆமைணக்கு சா�ட்சா	யி�க, அவர் வ�ழ்க்மைக, சாத்த	யிம் �ற்றும் அன்பு 
தேநீ�யுற்றவர்கமைளியும் ப�வங்கமைளியும் குண��க்குக	ற�ர் என்பதற்க�ன ஆத�ரத்மைத 
முன்மைவத்த�ர், தே�லும் �னத	ல் �ரணத்மைத மெவன்ற�ர் என்பது முக்க	யி�ல்�. மெதய்வ&க 
அன்மைப அவர் வழங்க	யி	ருக்கக்கூடியி �	க உயிர்ந்த சா�ன்று இதுவ�கும்.

12.    55 : 15-26

சாத்த	யித்த	ன் அழ	யி�த தேயி�சாமைன ப� நூற்ற�ண்டுகமைளித் துமைடத்து, அதன் சா	றகுகளுக்குக் 
க&தேழ தேநீ�யுற்றவர்கமைளியும் ப�வங்கமைளியும் தேசாகர	க்க	றது. �ன	தன் க	ற	ஸ்துவ	ன் 
வ	ஞ்ஞா�னத்மைத அங்க&கர	த்து, தன்மைனப் தேப��தேவ தன் அண்மைட வ&ட்ட�மைரயும் தேநீசா	க்கும் 
அந்த �க	ழ்ச்சா	யி�ன நீ�மைளி உணர என் தேசா�ர்வுற்ற நீம்ப	க்மைக முயிற்சா	க்க	றது - கடவுளி	ன் 
சார்வ வல்�மை�மையியும், மெதய்வ&க அன்ப	ன் குணப்படுத்தும் சாக்த	மையியும் அவர் உணர்ந்து, 
அது மெசாய்த �ற்றும் �ன	தகு�த்த	ற்க�க என்ன மெசாய்க	ற�ர் . வ�க்குறுத	கள் 
நீ	மைறதேவற்றப்படும். மெதய்வ&க சா	க	ச்மைசாமுமைற �&ண்டும் தேத�ன்றுவதற்க�ன தேநீரம் எல்�� 
தேநீரத்த	லும் உள்ளிது; எவனும் தன் பூ�	க்குர	யி அமைனத்மைதயும் மெதய்வ&க வ	ஞ்ஞா�னத்த	ன் 
ப�	ப&டத்த	ன்தே�ல் மைவக்க	ற�ன், இப்தேப�து க	ற	ஸ்துவ	ன் தேக�ப்மைபமையி குடிக்க	ற�ன், 
க	ற	ஸ்தவ குணப்படுத்துத�	ன் ஆவ	யும் சாக்த	யும் அமைடக	ற�ன்.

த�னசார� கிடமை�கிள்

வழங்க	யிவர் தே�ர	 தேபக்கர் எடி

த�னசார� மெஜூபம்

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப&ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் தேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நீ�ம் �ற்றும் க& 
உடன் தேவதவசானங்களி	�	ருந்து மெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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ஒவ்மெவ�ரு நீ�ளும் மெஜூப	ப்பது இந்த த	ருச்சாமைபயி	ன் ஒவ்மெவ�ரு உறுப்ப	னர	ன்
கடமை�யி�கும்: "உம்முமைடயி ர�ஜ்யிம் வ�;"  மெதய்வ&க சாத்த	யிம்,  வ�ழ்க்மைக,  அன்பு ஆக	யிவற்ற	ன்
ஆட்சா	 என்னுள் நீ	மை�மெபறட்டும்,  எல்�� ப�வங்கமைளியும் என்ன	ட�	ருந்து வ	�க்கட்டும்;
உம்முமைடயி வ�ர்த்மைத எல்�� �ன	தர்களி	டமும் ப�சாத்மைத வளிப்படுத்த	, அவற்மைற ஆளிட்டும்!

சார்ச் மைகதேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 4

கோ-�க்கிங்கிள் �ற்றும் மெசாயில்கிளுக்கி�ன வா�த�

த	 �தர் சார்ச்சா	ன் உறுப்ப	னர்களி	ன் தேநீ�க்கங்கள் அல்�து மெசாயில்கமைளி வ	தேர�ததே�� அல்�து
தன	ப்பட்ட இமைணப்தேப� தூண்டக்கூட�து. அற	வ	யி�	ல்,  மெதய்வ&க அன்பு �ட்டுதே� �ன	தமைன
ஆளுக	றது;  ஒரு க	ற	ஸ்தவ வ	ஞ்ஞா�ன	 அன்ப	ன் இன	மை�யி�ன வசாத	கமைளியும்,  ப�வத்மைதக்
கண்டிப்பத	லும்,  உண்மை�யி�ன சாதேக�தரத்துவம்,  மெத�ண்டு,  �ன்ன	ப்பு ஆக	யிவற்ற	லும்
ப	ரத	ப�	க்க	ற�ர். இந்த த	ருச்சாமைபயி	ன் உறுப்ப	னர்கள் த	னந்தேத�றும் கவன	த்து,  எல்��
த&மை�களி	�	ருந்தும்,  த&ர்க்கதர	சானம்,  த&ர்ப்பு,  கண்டனம்,  ஆதே��சாமைன,  மெசால்வ�க்கு மெசாலுத்துதல்
அல்�து தவற�க மெசால்வ�க்கு மெசாலுத்துதல் ஆக	யிவற்ற	�	ருந்து வ	டுவ	க்கப்பட தேவண்டும்.

சார்ச் மைகதேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 1

கிடமை�க்கு வா�ழ�ப்புணர்வு

ஆக்க	ர�	ப்பு �னநீ� ஆதே��சாமைனகளுக்கு எத	ர�க த	னமும் தன்மைன தற்க�த்துக் மெக�ள்வது
இந்த த	ருச்சாமைபயி	ன் ஒவ்மெவ�ரு உறுப்ப	னர	ன் கடமை�யி�கும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது
தமை�வருக்கும்,  �ன	தகு�த்த	ற்கும் அவர் மெசாய்யி தேவண்டியி கடமை�மையி �றக்கதேவ�
புறக்கண	க்கதேவ� கூட�து. அவருமைடயி க	ர	மையிகளி�ல் அவர் நீ	யி�யிந்த&ர்க்கப்படுவ�ர்,
நீ	யி�யிப்படுத்தப்படுவ�ர் அல்�து கண்டிக்கப்படுவ�ர்.

சார்ச் மைகதேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 6

_____________________

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப&ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் தேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நீ�ம் �ற்றும் க& 
உடன் தேவதவசானங்களி	�	ருந்து மெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.


