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ஞா�யி�ற்றுக்கி�ழமை� மே� 2, 2021

தமை�ப்ப — நி�த்த�யி தண்டமை�

மேகி�ல்டன் உமை�:  ஏசா�யி� 43 : 1

"இப்மேப�தும் யி�க்மேக�மேப, உன்மைனச் சி	ருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரமேவமே� உன்மைன
உருவ�க்க	னவரு��க	யி கர்த்தர் சொசி�ல்லுக	றத�வது பயிப்பட�மேத; உன்மைன

�*ட்டுக்சொக�ண்மேடன்; உன்மைனப் மேபர்சொசி�ல்�	 அமைழத்மேதன்; நி* என்னுமைடயிவன்."

பொப�றுப்பு ��த�யி�� வா�சா�ப்பு:  லூக்கி� 7 : 37-39, 44-48

37 அப்சொப�ழுது அந்த ஊர	�	ருந்த ப�வ	யி�க	யி ஒரு ஸ்த	ர* அவர் பர	மேசியின் வ*ட்டிமே�
பந்த	யி	ருக்க	றமைத அற	ந்து, ஒரு பரணி	யி	ல் பர	�ளமைத�ம் சொக�ண்டுவந்து,

38 அவருமைடயி ப�தங்கள	ன் அருமேக ப	ன்ன�க நி	ன்று அழுதுசொக�ண்டு, அவருமைடயி 
ப�தங்கமைளத் தன் கண்ணி*ர	ன�ல் நிமைனத்து, தன் தமை��யி	ர	ன�ல் துமைடத்து, 
அவருமைடயி ப�தங்கமைள முத்தஞ்சொசிய்து, பர	�ளமைத�த்மைதப் பூசி	ன�ள்.

39 அவமைர அமைழத்த பர	மேசியின் அமைதக் கண்டமேப�து, இவர் த*ர்க்கதர	சி	யி�யி	ருந்த�ல் 
தம்மை�த் சொத�டுக	ற ஸ்த	ர* இன்ன�சொளன்றும் இப்படிப்பட்டவசொளன்றும் 
அற	ந்த	ருப்ப�ர்; இவள் ப�வ	யி�யி	ருக்க	ற�மேள என்று தனக்குள்மேள 
சொசி�ல்�	க்சொக�ண்ட�ன்.

44 ஸ்த	ர*யி	ன	ட��ய்த் த	ரும்ப	, சி*மே��மைன மேநி�க்க	: இந்த ஸ்த	ர*மையிப்ப�ர்க்க	ற�மேயி; நி�ன்
உன் வ*ட்டில் ப	ரமேவசி	த்மேதன், நி* என் க�ல்களுக்குத் தண்ணி*ர் தரவ	ல்மை�, இவமேள�, 
கண்ணி*ர	ன�ல் என் க�ல்கமைள நிமைனத்து, தன் தமை��யி	ர	ன�ல் அமைவகமைளத் 
துமைடத்த�ள்.

45 நி* என்மைன முத்தஞ்சொசிய்யிவ	ல்மை�, இவமேள� நி�ன் உட்ப	ரமேவசி	த்தது முதல், என் 
ப�தங்கமைள ஓயி��ல் முத்தஞ்சொசிய்த�ள்.

46 நி* என் தமை�யி	ல் எண்சொணிய் பூசிவ	ல்மை�, இவமேள� என் ப�தங்கள	ல் பர	�ளமைத�ம் 
பூசி	ன�ள்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளன்ஃப*ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே@ம்ஸ் மைபப	ள	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நி�ம் �ற்றும் க* 
உடன் மேவதவசினங்கள	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைள உள்ளடக்க	யிது.
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47 ஆத��ல் நி�ன் உனக்குச் சொசி�ல்லுக	மேறன்: இவள் சொசிய்த அமேநிக ப�வங்கள் 
�ன்ன	க்கப்பட்டது; இவள் �	கவும் அன்புகூர்ந்த�மேள. எவனுக்குக் சொக�ஞ்சிம் 
�ன்ன	க்கப்படுக	றமேத�, அவன் சொக�ஞ்சி��ய் அன்பு கூருவ�ன் என்று சொசி�ல்�	;

48 அவமைள மேநி�க்க	: உன் ப�வங்கள் �ன்ன	க்கப்பட்டது என்ற�ர்.

ப�டம் ப��சாங்கிம்

மைபப�ளி���ருந்து

1. எமே���யி� 31 : 3

3 பூர்வக��முதல் கர்த்தர் எங்களுக்குத் தர	சிமைனயி�ன�ர் என்ப�ய்; ஆம் அநி�த	 
சி	மேநிகத்த�ல் உன்மைனச் சி	மேநிக	த்மேதன்; ஆத��ல் க�ருணி	யித்த�ல் உன்மைன 
இழுத்துக்சொக�ள்ளுக	மேறன்.

2. மேயி�மேவால் 2 : 12, 13, 25, 27

12 ஆத��ல் நி*ங்கள் இப்சொப�ழுமேத உபவ�சித்மேத�டும் அழுமைகமேயி�டும் பு�ம்பமே��டும் 
உங்கள் முழு இருதயித்மேத�டும் என்ன	டத்த	ல் த	ரும்புங்கசொளன்று கர்த்தர் 
சொசி�ல்லுக	ற�ர்.

13 நி*ங்கள் உங்கள் வஸ்த	ரங்கமைளயில்�, உங்கள் இருதயிங்கமைளக் க	ழ	த்து, உங்கள் 
மேதவன�க	யி கர்த்தர் இடத்த	ல் த	ரும்புங்கள்; அவர் இரக்கமும், �னஉருக்கமும், நி*டியி
சி�ந்தமும், �	குந்த க	ருமைபயுமுள்ளவர்; அவர் த*ங்குக்கு 
�னஸ்த�பப்படுக	றவரு��யி	ருக்க	ற�ர்.

25 நி�ன் உங்கள	டத்த	ல் அனுப்ப	ன என் சொபர	யி மேசிமைனயி�க	யி சொவட்டுக்க	ள	களும், 
பச்மைசிக்க	ள	களும், முசுக்கட்மைடப் பூச்சி	களும், பச்மைசிப் புழுக்களும் பட்சி	த்த 
வருஷங்கள	ன் வ	மைளமைவ உங்களுக்குத் த	ரும்ப அள	ப்மேபன்.

27 நி�ன் இஸ்ரமேவ�	ன் நிடுவ	ல் இருக்க	றவசொரன்றும், நி�மேன உங்கள் மேதவன�க	யி 
கர்த்தர், மேவசொற�ருவர் இல்மை�சொயின்றும் அற	ந்துசொக�ள்வ*ர்கள்; என் @னங்கள் 
ஒருமேப�தும் சொவட்கப்பட்டுப்மேப�வத	ல்மை�.

3. ஏசா�யி� 43 : 25

25 நி�ன், நி�மேன உன் �*றுதல்கமைள என் நி	�	த்த��கமேவ குமை�த்துப்மேப�டுக	மேறன்; உன் 
ப�வங்கமைள நி	மைனயி��லும் இருப்மேபன்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளன்ஃப*ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே@ம்ஸ் மைபப	ள	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நி�ம் �ற்றும் க* 
உடன் மேவதவசினங்கள	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைள உள்ளடக்க	யிது.
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4. லூக்கி� 4: 14 (இமேயிசு) (க்கு :)

14 ப	ன்பு இமேயிசு ஆவ	யி�னவருமைடயி ப�த்த	ன�மே� க�	மே�யி�வுக்குத் த	ரும்ப	ப் 

மேப�ன�ர்.

5. லூக்கி� 5 : 1, 4-6, 7 (�ற்றும் நி��ப்பப்பட்டது), 8, 10 (�ற்றும் இமேயிசு), 27, 
29-32

1 ப	ன்பு அவர் சொகமேனசிமேரத்துக் கட�ருமேக நி	ன்றமேப�து, த	ரள�ன @னங்கள் 
மேதவவசினத்மைதக் மேகட்கும்படி அவர	டத்த	ல் சொநிருங்க	ன�ர்கள்.

4 அவர் மேப�தகம்பண்ணி	 முடித்தப	ன்பு சி*மே��மைன மேநி�க்க	: ஆழத்த	மே� 
தள்ள	க்சொக�ண்டுமேப�ய், �*ன்ப	டிக்கும்படி உங்கள் வமை�கமைளப் மேப�டுங்கள் என்ற�ர்.

5 அதற்குச் சி*மே��ன்: ஐயிமேர, இர�முழுவதும் நி�ங்கள் ப	ரயி�சிப்பட்டும் ஒன்றும் 
அகப்படவ	ல்மை�; ஆக	லும் உம்முமைடயி வ�ர்த்மைதயி	ன்படிமேயி வமை�மையிப் 
மேப�டுக	மேறன் என்ற�ன்.

6 அந்தப்படிமேயி அவர்கள் சொசிய்து, தங்கள் வமை� க	ழ	ந்துமேப�கத்தக்கத�க �	குத	யி�ன 
�*ன்கமைளப் ப	டித்த�ர்கள்.

7 ...இரண்டு படவுகளும் அ�	ழத்தக்கத�க நி	ரப்ப	ன�ர்கள்.
8 சி*மே��ன் மேபதுரு அமைதக்கண்டு, இமேயிசுவ	ன் ப�தத்த	ல் வ	ழுந்து: ஆண்டவமேர, நி�ன் 

ப�வ	யி�ன �னுஷன், நி*ர் என்மைனவ	ட்டுப் மேப�கமேவண்டும் என்ற�ன்.
10 சி*மே��னுக்குக் கூட்ட�ள	கள�ன சொசிசொபமேதயுவ	ன் கு��ரர�க	யி யி�க்மேக�பும் 

மேயி�வ�னும் அந்தப்படிமேயி ப	ர�	த்த�ர்கள். அப்சொப�ழுது இமேயிசு சி*மே��மைன மேநி�க்க	: 
பயிப்பட�மேத, இதுமுதல் நி* �னுஷமைரப் ப	டிக்க	றவன�யி	ருப்ப�ய் என்ற�ர்.

27 இமைவகளுக்குப் ப	ன்பு, அவர் புறப்பட்டு, ஆயித்துமைறயி	ல் உட்க�ர்ந்த	ருந்த மே�வ	 
என்னும் மேபருமைடயி ஒரு ஆயிக்க�ரமைனக் கண்டு: எனக்குப் ப	ன்சொசின்று வ� 
என்ற�ர்.

29 அந்த மே�வ	 என்பவன் தன் வ*ட்டிமே� அவருக்குப் சொபர	யி வ	ருந்துபண்ணி	ன�ன். 
அமேநிக ஆயிக்க�ரரும் �ற்றவர்களும் அவர்கமேள�மேடகூடப் பந்த	யி	ருந்த�ர்கள்.

30 மேவதப�ரகரும் பர	மேசியிரும் அவருமைடயி சி*ஷருக்கு வ	மேர�த��க முறுமுறுத்து: 
நி*ங்கள் ஆயிக்க�ரமேர�டும் ப�வ	கமேள�டும் மேப�@னப�னம்பண்ணுக	றசொதன்னசொவன்று 
மேகட்ட�ர்கள்.

31 இமேயிசு அவர்களுக்குப் ப	ரத	யுத்தர��க: ப	ணி	யி�ள	களுக்கு மைவத்த	யின் 
மேவண்டியிமேதயில்���ல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு மேவண்டியித	ல்மை�.

32 நி*த	��ன்கமைளயில்�, ப�வ	கமைளமேயி �னந்த	ரும்புக	றதற்கு அமைழக்க வந்மேதன் 
என்ற�ர்.

6. லூக்கி� 15 : 1, 7 (�கி�ழ்ச்சா�), 11-22, 25 (க்கு:), 28-32

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளன்ஃப*ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே@ம்ஸ் மைபப	ள	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நி�ம் �ற்றும் க* 
உடன் மேவதவசினங்கள	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைள உள்ளடக்க	யிது.



 பக்கம் 4ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், மே� 2, 2021
தமை�ப்ப: நி	த்த	யி தண்டமைன

1 சிக� ஆயிக்க�ரரும் ப�வ	களும் அவருமைடயி வசினங்கமைளக் மேகட்கும்படி 
அவர	டத்த	ல் வந்து மேசிர்ந்த�ர்கள்.

7 அதுமேப��, �னந்த	ரும்ப அவசி	யி�	ல்��த சொத�ண்ணூற்சொற�ன்பது 
நி*த	��ன்கமைளக்குற	த்துச் சிந்மேத�ஷம் உண்ட�க	றமைதப் ப�ர்க்க	லும் �னந்த	ரும்புக	ற 
ஒமேர ப�வ	யி	ன	�	த்தம் பரமே��கத்த	ல் �	குந்த சிந்மேத�ஷம் உண்ட�யி	ருக்கும் என்று 
உங்களுக்குச் சொசி�ல்லுக	மேறன்.

11 ப	ன்னும் அவர் சொசி�ன்னது: ஒரு �னுஷக்கு இரண்டு கு��ரர் இருந்த�ர்கள்.
12 அவர்கள	ல் இமைளயிவன் தன் தகப்பமைன மேநி�க்க	: தகப்பமேன, ஆஸ்த	யி	ல் எனக்கு 

வரும் பங்மைக எனக்குத் தரமேவண்டும் என்ற�ன். அந்தப்படி அவன் அவர்களுக்குத் 
தன் ஆஸ்த	மையிப் பங்க	ட்டுக்சொக�டுத்த�ன்.

13 சி	� நி�மைளக்குப்ப	ன்பு, இமைளயி�கன் எல்��வற்மைறயும் மேசிர்த்துக்சொக�ண்டு, தூர 
மேதசித்துக்குப் புறப்பட்டுப்மேப�ய், அங்மேக துன்��ர்க்க��ய் @*வனம்பண்ணி	, தன் 
ஆஸ்த	மையி அழ	த்துப்மேப�ட்ட�ன்.

14 எல்��வற்மைறயும் அவன் சொசி�வழ	த்தப	ன்பு, அந்த மேதசித்த	மே� சொக�டியி 
பஞ்சிமுண்ட�யி	ற்று. அப்சொப�ழுது அவன் குமைறவுபடத்சொத�டங்க	,

15 அந்த மேதசித்துக் குடிகள	ல் ஒருவன	டத்த	ல் மேப�ய் ஒட்டிக்சொக�ண்ட�ன். அந்தக் 
குடியி�னவன் அவமைனத் தன் வயில்கள	ல் பன்ற	கமைள மே�ய்க்கும்படி அனுப்ப	ன�ன்.

16 அப்சொப�ழுது பன்ற	கள் த	ன்க	ற தவ	ட்டின�மே� தன் வயி	ற்மைற நி	ரப்ப 
ஆமைசியி�யி	ருந்த�ன், ஒருவனும் அமைத அவனுக்குக் சொக�டுக்கவ	ல்மை�.

17 அவனுக்குப் புத்த	 சொதள	ந்தமேப�து, அவன்: என் தகப்பனுமைடயி கூ�	க்க�ரர் 
எத்தமைனமேயி� மேபருக்குப் பூர்த்த	யி�ன சி�ப்ப�டு இருக்க	றது, நி�மேன� பசி	யி	ன�ல் 
சி�க	மேறன்.

18 நி�ன் எழுந்து, என் தகப்பன	டத்த	ற்குப் மேப�ய்: தகப்பமேன, பரத்துக்கு வ	மேர�த��கவும்
உ�க்கு முன்ப�கவும் ப�வஞ்சொசிய்மேதன்.

19 இன	மே�ல் உம்முமைடயி கு��ரன் என்று சொசி�ல்�ப்படுவதற்கு நி�ன் ப�த்த	ரனல்�, 
உம்முமைடயி கூ�	க்க�ரர	ல் ஒருவன�க என்மைன மைவத்துக்சொக�ள்ளும் என்மேபன் என்று
சொசி�ல்�	;

20 எழுந்து புறப்பட்டு, தன் தகப்பன	டத்த	ல் வந்த�ன். அவன் தூரத்த	ல் வரும்மேப�மேத, 
அவனுமைடயி தகப்பன் அவமைனக் கண்டு, �னதுருக	, ஓடி, அவன் கழுத்மைதக் 
கட்டிக்சொக�ண்டு, அவமைன முத்தஞ்சொசிய்த�ன்.

21 கு��ரன் தகப்பமைன மேநி�க்க	: தகப்பமேன, பரத்துக்கு வ	மேர�த��கவும், உ�க்கு 
முன்ப�கவும் ப�வஞ்சொசிய்மேதன், இன	மே�ல் உம்முமைடயி கு��ரன் என்று 
சொசி�ல்�ப்படுவதற்கு நி�ன் ப�த்த	ரன் அல்� என்று சொசி�ன்ன�ன்.

22 அப்சொப�ழுது தகப்பன் தன் ஊழ	யிக்க�ரமைர மேநி�க்க	: நி*ங்கள் உயிர்ந்த வஸ்த	ரத்மைதக் 
சொக�ண்டுவந்து, இவனுக்கு உடுத்த	, இவன் மைகக்கு மே��த	ரத்மைதயும் க�ல்களுக்குப் 
ப�தரட்மைசிகமைளயும் மேப�டுங்கள்.

25 அவனுமைடயி மூத்தகு��ரன் வயி�	�	ருந்த�ன்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளன்ஃப*ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே@ம்ஸ் மைபப	ள	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நி�ம் �ற்றும் க* 
உடன் மேவதவசினங்கள	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைள உள்ளடக்க	யிது.



 பக்கம் 5ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், மே� 2, 2021
தமை�ப்ப: நி	த்த	யி தண்டமைன

28 அப்சொப�ழுது அவன் மேக�ப�மைடந்து, உள்மேள மேப�க �னத	ல்��த	ருந்த�ன். 
தகப்பமேன� சொவள	மேயி வந்து, அவமைன வருந்த	யிமைழத்த�ன்.

29 அவன் தகப்பனுக்குப் ப	ரத	யுத்தர��க: இமேத�, இத்தமைன வருஷக����ய் நி�ன் 
உ�க்கு ஊழ	யிஞ்சொசிய்து, ஒருக்க�லும் உம்முமைடயி கற்பமைனமையி �*ற�த	ருந்தும், என் 
சி	மேநிக	தமேர�மேட நி�ன் சிந்மேத�ஷ��யி	ருக்கும்படி நி*ர் ஒருக்க�லும் எனக்கு ஒரு 
ஆட்டுக்குட்டிமையியி�வது சொக�டுக்கவ	ல்மை�.

30 மேவசி	கள	டத்த	ல் உம்முமைடயி ஆஸ்த	மையி அழ	த்துப்மேப�ட்ட உம்முமைடயி 
கு��ரன�க	யி இவன் வந்தவுடமேன சொக�ழுத்த கன்மைற இவனுக்க�க அடிப்ப	த்த*மேர 
என்ற�ன்.

31 அதற்குத் தகப்பன்: �கமேன, நி* எப்மேப�தும் என்மேன�டிருக்க	ற�ய், 
எனக்குள்ளசொதல்��ம் உன்னுமைடயித�யி	ருக்க	றது.

32 உன் சிமேக�தரன�க	யி இவமேன� �ர	த்த�ன், த	ரும்பவும் உயி	ர்த்த�ன்; 
க�ணி��ற்மேப�ன�ன், த	ரும்பவும் க�ணிப்பட்ட�ன்; ஆனபடியி	ன�மே�, நி�ம் 
சிந்மேத�ஷப்பட்டு �க	ழ்ச்சி	யி�யி	ருக்க மேவண்டுமே� என்று சொசி�ன்ன�ன் என்ற�ர்.

7. சாங்கி�தம் 119 : 176 (க்கு 1st ;)

176 க�ணி��ற்மேப�ன ஆட்மைடப்மேப�� வழ	தப்ப	ப்மேப�மேனன்; உ�து அடிமேயிமைனத் 
மேதடுவ*ர�க; உ�து கற்பமைனகமைள நி�ன் �றமேவன்.

8. சாங்கி�தம்  25 : 5 (க்கு;), 6-8

5 உம்முமைடயி சித்த	யித்த	மே� என்மைன நிடத்த	, என்மைனப் மேப�த	த்தருளும்; நி*மேர என் 
இரட்சி	ப்ப	ன் மேதவன், உம்மை� மேநி�க்க	 நி�ள் முழுதும் க�த்த	ருக்க	மேறன்.

6 கர்த்த�மேவ, உம்முமைடயி இரக்கங்கமைளயும் உம்முமைடயி க�ருணி	யிங்கமைளயும் 
நி	மைனத்தருளும், அமைவகள் அநி�த	க��முதல் இருக்க	றமேத.

7 என் இளவயித	ன் ப�வங்கமைளயும் என் �*றுதல்கமைளயும் நி	மைனயி�த	ரும்; கர்த்த�மேவ, 
உம்முமைடயி தயிவ	ன	�	த்தம் என்மைன உ�து க	ருமைபயி	ன்படிமேயி நி	மைனத்தருளும்.

8 கர்த்தர் நில்�வரும் உத்த�ரு��யி	ருக்க	ற�ர்; ஆமைகயி�ல் ப�வ	களுக்கு வழ	மையித் 
சொதர	வ	க்க	ற�ர்.

9. ஏசா�யி�  55 : 7-9

7 துன்��ர்க்கன் தன் வழ	மையியும், அக்க	ர�க்க�ரன் தன் நி	மைனவுகமைளயும்வ	ட்டு, 
கர்த்தர	டத்த	ல் த	ரும்பக்கடவன்; அவர் அவன்மே�ல் �னதுருகுவ�ர்; நிம்முமைடயி 
மேதவன	டத்த	ற்மேக த	ரும்பக்கடவன்; அவர் �ன்ன	க்க	றதற்குத் தமையி 
சொபருத்த	ருக்க	ற�ர்.

8 என் நி	மைனவுகள் உங்கள் நி	மைனவுகள் அல்�; உங்கள் வழ	கள் என் வழ	களும் 
அல்�சொவன்று கர்த்தர் சொசி�ல்லுக	ற�ர்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளன்ஃப*ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே@ம்ஸ் மைபப	ள	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நி�ம் �ற்றும் க* 
உடன் மேவதவசினங்கள	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைள உள்ளடக்க	யிது.



 பக்கம் 6ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், மே� 2, 2021
தமை�ப்ப: நி	த்த	யி தண்டமைன

9 பூ�	மையிப்ப�ர்க்க	லும் வ�னங்கள் எப்படி உயிர்ந்த	ருக்க	றமேத�, அப்படிமேயி உங்கள் 
வழ	கமைளப்ப�ர்க்க	லும் என் வழ	களும், உங்கள் நி	மைனவுகமைளப்ப�ர்க்க	லும் என் 
நி	மைனவுகளும் உயிர்ந்த	ருக்க	றது.

10. ஏசா�யி� 44 : 21 (நி�ன்) (க்கு;), 22

21 நி�ன் உன்மைன உருவ�க்க	மேனன்.
22 உன் �*றுதல்கமைள மே�கத்மைதப்மேப��வும், உன் ப�வங்கமைளக் 

க�ர்மே�கத்மைதப்மேப��வும் அகற்ற	வ	ட்மேடன்; என்ன	டத்த	ல் த	ரும்பு; உன்மைன நி�ன் 
�*ட்டுக்சொக�ண்மேடன்.

அறி�வா�யில் �ற்றும் ஆமே��க்கி�யிம்

1. 35:30

ப�வ	மையி சி*ர்த	ருத்துவமேத அன்ப	ன் வடிவமை�ப்பு.

2. 6 : 3-5, 11-22

சொதய்வ*க அன்பு �ன	தமைன சிர	சொசிய்து ஆளுக	றது. ஆண்கள் �ன்ன	க்க��ம், ஆன�ல் இந்த
சொதய்வ*க சொக�ள்மைக �ட்டுமே� ப�வ	மையி சி*ர்த	ருத்துக	றது.

ப�வத்த	ன் வ	மைளவ�க துன்பத்மைத ஏற்படுத்துவது, ப�வத்மைத அழ	ப்பதற்க�ன 
வழ	முமைறயி�கும். சொப�ருள் வ�ழ்க்மைக �ற்றும் ப�வம் �*த�ன நிம்ப	க்மைக அழ	க்கப்படும் 
வமைர, ப�வத்த	ல் உள்ள ஒவ்சொவ�ரு இன்பமும் அதன் வ�	க்கு சி���னமைத வ	ட 
அத	க��க அள	க்கும். இருப்பதன் இணிக்க��ன சொசி�ர்க்கத்மைத அமைடயி, இருப்பது என்ற
சொதய்வ*க மேக�ட்ப�ட்மைட நி�ம் புர	ந்து சொக�ள்ள மேவண்டும்.

"அன்மேப கடவுள்."  இமைத வ	ட நி�ம் மேகட்க முடியி�து,  உயிர்ந்தமைத நி�ம் ப�ர்க்க
முடியி�து,  தூரம் சொசில்� முடியி�து.  கடவுள் தனது கருமைணி மேக�ரப்பட்ட அல்�து
வ	ரும்பப்பட�தபடி ப�வத்மைத �ன்ன	ப்ப�ர் அல்�து தண்டிப்ப�ர் என்று மைவத்துக்
சொக�ள்வது, அன்மைப தவற�கப் புர	ந்துசொக�ள்வதும், சொ@பத்மைத தவற�ன சொசியில்களுக்க�ன
ப�துக�ப்பு வ�ல்வ�க ��ற்றுவதும் ஆகும்.

3. 362 : 1-7, 11 (இது)-12

லூக்க�வ	ன் நிற்சொசிய்த	யி	ன் ஏழ�ம் அத்த	யி�யித்த	ல் இமேயிசு ஒரு க��த்த	ல் ஒரு 
குற	ப்ப	ட்ட பர	மேசியிர	ன் க ரவ வ	ருந்த	னர�க இருந்த�ர், மைசி�ன் என்ற சொபயிர	ல், 
சி*மேட�மைன சி*டமைரப் மேப��ல்���ல் இருந்தமேப�த	லும். அவர்கள் இமைறச்சி	யி	ல் 

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளன்ஃப*ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே@ம்ஸ் மைபப	ள	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நி�ம் �ற்றும் க* 
உடன் மேவதவசினங்கள	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைள உள்ளடக்க	யிது.
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இருந்தமேப�து, ஓர	யிண்டல் பண்டிமைகயி	ன் க�ட்சி	மையி குறுக்க	டுவது மேப�� ஒரு 
அசி�த�ரணி சிம்பவம் நி	கழ்ந்தது. ஒரு "வ	சி	த்த	ர��ன சொபண்" உள்மேள வந்த�ள்.… இந்த 
சொபண் (��க்தமே�ன� மே�ர	, ப	ன்னர் அமைழக்கப்பட்டத�ல்) இமேயிசுமைவ அணுக	ன�ர்.

4. 363 : 8-15, 21 (�ற்றும்)-31

இமேயிசு அந்தப் சொபண்மைணித் தூண்டின�ர�? அவன் அவமைள வணிங்குவமைத 
வ	ரட்டின�ன�? இல்மை�! அவன் அவமைள இரக்கத்துடன் கருத	ன�ன். இசொதல்��ம் இல்மை�.
அவமைரச் சுற்ற	யுள்ளவர்கள் தங்கள் இருதயிங்கள	ல், குற	ப்ப�க அவருமைடயி புரவ�ர	டம் 
என்ன சொசி�ல்க	ற�ர்கள் என்பமைத அற	ந்துசொக�ள்வது - ஒரு த*ர்க்கதர	சி	யி�க இருந்தத�ல், 
உயிர்ந்த வ	ருந்த	னர் அந்தப் சொபண்ணி	ன் ஒழுக்கக்மேகட�ன நி	மை�மையி ஒமேர மேநிரத்த	ல் 
கண்டற	ந்து அவள் சொவள	மேயிறக் மேக�ரவ	ல்மை�, - இமைத அற	ந்த இமேயிசு அவர்கமைளக் 
கண்டித்த�ர் ஒரு சி	றுகமைத அல்�து உவமை�யுடன். ... எனமேவ அமைனவருக்கும் ப�டத்மைத 
வ*ட்டிற்கு சொக�ண்டு வந்த�ர், "உ�து ப�வங்கள் �ன்ன	க்கப்பட்டுள்ளன" என்று அந்த 
சொபண்ணுக்கு அந்த அற	வ	ப்பு அற	வ	ப்புடன் ப	ன்பற்ற	ன�ர்.

சொதய்வ*க அன்ப	ற்க�ன அவரது கடமைன அவர் ஏன் சுருக்க��கக் கூற	ன�ர்? அவள் 
�னந்த	ரும்ப	 சி*ர்த	ருத்தப்பட்டிருந்த�ல், சொசி�ல்�ப்பட�த இந்த த�ர்�*க எழுச்சி	மையி 
அவனது நுண்ணிற	வு கண்டுப	டித்தத�? அவள் எண்சொணியி�ல் அப	மேஷகம் சொசிய்வதற்கு 
முன்பு அவள் கண்ணி*ருடன் அவன் க�ல்கமைளக் குள	த்த�ள். ப	ற சி�ன்றுகள் இல்��த 
நி	மை�யி	ல், அவள் �னந்த	ரும்புதல், சி*ர்த	ருத்தம் �ற்றும் ஞா�னத்த	ன் வளர்ச்சி	மையி 
எத	ர்ப�ர்ப்பதற்கு அவளுமைடயி வருத்தத்த	ற்கு மேப�து��ன சி�ன்றுகள் இருந்தத�?

5. 364 : 8-12

இத்தமைகயி த	றமை�யிற்ற ப�சித்த	ற்மேக�, பர	மேசியிர	ன் வ	ருந்மேத�ம்பலுக்மேக� அல்�து 
��க்தமே�ன	ன் �னக்கசிப்புக்மேக� அத	க அஞ்சி�	 எது? இந்த மேகள்வ	க்கு இமேயிசு 
பத	�ள	த்த�ர், சுயிநி*த	மையிக் கடிந்துசொக�ண்டு, தவம் சொசிய்பவர	ன் வ	டுதமை�மையி 
அற	வ	த்த�ர்.

6. 473 : 4 (உண்மை�)-7

உண்மை�, கடவுள், ப	மைழயி	ன் தந்மைத அல்�. ப�வம், மேநி�ய், �ரணிம் ஆக	யிமைவ 
ப	மைழயி	ன் வ	மைளவுகள் என வமைகப்படுத்தப்பட மேவண்டும். க	ற	ஸ்து ப�வத்த	ன் 
நிம்ப	க்மைகமையி அழ	க்க வந்த�ர்.

7. 497 : 9 (நி�ங்கிள்)-12

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளன்ஃப*ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே@ம்ஸ் மைபப	ள	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நி�ம் �ற்றும் க* 
உடன் மேவதவசினங்கள	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைள உள்ளடக்க	யிது.
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ப�வத்த	ன் அழ	வ	ல் கடவுள் ப�வத்மைத �ன்ன	த்தமைதயும், த*மை�மையி உண்மை�யிற்றமைவ 
என்று சொவள	ப்படுத்தும் ஆன்�*க புர	தமை�யும் நி�ங்கள் ஒப்புக்சொக�ள்க	மேற�ம். ஆன�ல் 
நிம்ப	க்மைக நி*டிக்கும் வமைர ப�வத்த	ன் �*த�ன நிம்ப	க்மைக தண்டிக்கப்படுக	றது.

8. 327: 1-7, 9-13 (க்கு 2nd.)

சி*ர்த	ருத்தம் என்பது த*மை�யி	ல் எந்தவ	த��ன இன்பமும் இல்மை� என்பமைதப் 
புர	ந்துசொக�ள்வதன் மூ�மும், அற	வ	யி�	ன் படி நின்மை�க்க�க ஒரு ப�சித்மைதப் சொபறுவதன் 
மூ�மும், இது சொதய்வ*க �னத	ல் இருக்கும்மேப�து இன்பம், வ�	, பசி	 அல்�து ஆர்வம் 
ஆக	யிமைவயும் இருக்க முடியி�து என்ற அழ	யி�த உண்மை�மையி சொவள	ப்படுத்துக	றது. 
இன்பம், வ�	 அல்�து பயிம் என்ற தவற�ன நிம்ப	க்மைககமைளயும் �ன	த �னத	ன் 
அமைனத்து ப�வ பசி	மையியும் அழ	க்க முடியும்.

த*மை� என்பது சி	� சி�யிங்கள	ல் ஒரு �ன	தன	ன் உர	மை�மையிப் பற்ற	யி �	க உயிர்ந்த 
கருத்த�கும். ப	ன்னர் அவர் துன்��ர்க்கத்த	ல் இன்பத்மைத இழக்க	ற�ர், அது அவருமைடயி 
மேவதமைனயி�க	றது. ப�வத்த	ன் துயிரத்த	�	ருந்து தப்ப	ப்பதற்க�ன வழ	 ப�வத்மைத 
நி	றுத்துவத�கும். மேவறு வழ	யி	ல்மை�.

9. 404 : 19-25

ப�வத்த	ல் உண்மை�யி�ன இன்பம் இல்மை� என்ற இந்த நிம்ப	க்மைக, க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யி�	ன்
இமைறயி	யி�	ல் �	க முக்க	யி��ன புள்ள	கள	ல் ஒன்ற�கும். ப�வத்மைதப் பற்ற	யி இந்த புத	யி 
�ற்றும் உண்மை�யி�ன ப�ர்மைவக்கு ப�வ	மையித் தூண்டிவ	டுங்கள், ப�வம் எந்த 
இன்பத்மைதயும் அள	க்க�து என்பமைதக் க�ட்டுங்கள், மே�லும் இந்த அற	வு அவருமைடயி 
த�ர்�*க மைதர	யித்மைத ப�ப்படுத்துக	றது �ற்றும் த*மை�மையி ��ஸ்டர் சொசிய்வதற்கும் நில்�மைத 
மேநிசி	ப்பதற்கும் அவரது த	றமைன அத	கர	க்க	றது.

10.   405 : 1 �ட்டும்

அடிப்பமைட ப	மைழ �ரணி �னம்.

11.   419 : 1-7

ஒரு த�ர்�*க மேகள்வ	 மேநி�யுற்றவர்கள	ன் �*ட்புக்கு தமைடயி�க இருக்க��ம். பதுங்க	யி	ருக்கும்
ப	மைழ, க��ம், சொப�ற�மை�, பழ	வ�ங்குதல், த*மை� அல்�து சொவறுப்பு ஆக	யிமைவ மேநி�ய் 
�*த�ன நிம்ப	க்மைகமையி நி	மை�நி	றுத்துக	ன்றன அல்�து உருவ�க்கும். எல்�� வமைகயி�ன 
ப	மைழகளும் இந்த த	மைசியி	ல் முமைனக	ன்றன. உங்கள் உண்மை�யி�ன மேப�க்மைக எத	ர	கமைள 
அழ	த்து, கடவுமைளயும், வ�ழ்க்மைகமையியும், உண்மை�மையியும், அன்மைபயும் வ	ட்டு வ	டுங்கள், 
கடவுளும் அவருமைடயி கருத்துக்களும் �ட்டுமே� உண்மை�யி�னமைவ �ற்றும் 
இணிக்க��னமைவ என்பமைத நி	மைனவ	ல் சொக�ள்க.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளன்ஃப*ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே@ம்ஸ் மைபப	ள	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நி�ம் �ற்றும் க* 
உடன் மேவதவசினங்கள	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைள உள்ளடக்க	யிது.
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12.   322 : 14-29

�ன	தன	ன் ஞா�னம் ப�வத்த	ல் த	ருப்த	மையிக் க�ணிவ	ல்மை�, ஏசொனன்ற�ல் கடவுள் ப�வத்மைத
அனுபவ	க்க தண்டமைன வ	த	த்துள்ள�ர். மேநிற்மைறயி பழக்கவழக்க��னது இன்மைறயி நி�ள	ன் 
�யிக்கத்மைதயும் ஹி	ப்ன�டிசித்மைதயும் முன்னற	வ	த்தது. குடிக�ரன் அவர் குடிப்பழக்கத்மைத 
அனுபவ	ப்பத�க நி	மைனக்க	ற�ன், மே�லும் அவனது உடல் இன்ப உணிர்வு அத	க 
உணிர்மைவத் தரும் வமைர, அவனது �னச்மேசி�ர்மைவ வ	ட்டுவ	ட முடியி�து. ப	ன்னர் அவர் 
தனது மேக�ப்மைபயி	�	ருந்து த	ரும்ப	வ	டுக	ற�ர், த	டுக்க	ட்ட கனவு க�ண்பவர், சி	மைதந்த 
உணிர்வ	ன் வ�	கள�ல் ஏற்படும் ஒரு க�ப்பகத்த	�	ருந்து எழுந்த	ருக்க	ற�ர். தவறு சொசிய்யி 
வ	ரும்பும் ஒரு �ன	தன் - அத	ல் இன்பத்மைதக் கண்டுப	டிப்பதும், வ	மைளவுகளுக்குப் 
பயிப்படுவதன் மூ�ம் �ட்டுமே� அமைதத் தவ	ர்ப்பதும் - ஒரு �	த��ன �ன	தமேன� அல்�து 
நிம்பக��ன �தவ�த	மேயி� அல்�.

சொப�ருள	ன் கற்பமைனயி�ன வ�ழ்க்மைகயி	ல் நிம்ப	க்மைகயி	ன் கூர்மை�யி�ன அனுபவங்களும்,
நிம்முமைடயி ஏ��ற்றங்கள் �ற்றும் இமைடவ	ட�த துயிரங்களும் மேசி�ர்வமைடந்த 
குழந்மைதகமைளப் மேப�� சொதய்வ*க அன்ப	ன் கரங்களுக்கு நிம்மை�த் த	ருப்புக	ன்றன.

13.   205 : 32-3

சொதய்வ*கத்துடன�ன நி�து உறமைவ நி�ம் முழுமை�யி�கப் புர	ந்து சொக�ள்ளும்மேப�து, 
அவமைனத் தவ	ர மேவறு எந்த �னமைதயும் நி�ம் சொக�ண்டிருக்க முடியி�து - மேவறு எந்த 
அன்பும், ஞா�னமும், சித்த	யிமும் இல்மை�, மேவறு எந்த வ�ழ்க்மைக உணிர்வும் இல்மை�, 
அல்�து சொப�ருள் அல்�து ப	மைழயி	ன் இருப்பு பற்ற	யி நினவும் இல்மை�.

14.   339 : 1 (த�)-4

ப�வத்த	ன் அழ	வு �ன்ன	ப்புக்க�ன சொதய்வ*க முமைற. சொதய்வ*க வ�ழ்க்மைக �ரணித்மைத 
அழ	க்க	றது, உண்மை� ப	மைழமையி அழ	க்க	றது, அன்பு சொவறுப்மைப அழ	க்க	றது. 
அழ	க்கப்படுவத�ல், ப�வத்த	ற்கு மேவறு எந்த �ன்ன	ப்பும் மேதமைவயி	ல்மை�.

த��சா�� கிடமை�கிள்

வழங்க	யிவர் மே�ர	 மேபக்கர் எடி

த��சா�� பொ4பம்

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளன்ஃப*ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே@ம்ஸ் மைபப	ள	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நி�ம் �ற்றும் க* 
உடன் மேவதவசினங்கள	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைள உள்ளடக்க	யிது.
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ஒவ்சொவ�ரு நி�ளும் சொ@ப	ப்பது இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் ஒவ்சொவ�ரு உறுப்ப	னர	ன்
கடமை�யி�கும்: "உம்முமைடயி ர�ஜ்யிம் வ�;"  சொதய்வ*க சித்த	யிம்,  வ�ழ்க்மைக,  அன்பு ஆக	யிவற்ற	ன்
ஆட்சி	 என்னுள் நி	மை�சொபறட்டும்,  எல்�� ப�வங்கமைளயும் என்ன	ட�	ருந்து வ	�க்கட்டும்;
உம்முமைடயி வ�ர்த்மைத எல்�� �ன	தர்கள	டமும் ப�சித்மைத வளப்படுத்த	, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சிர்ச் மைகமேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 4

மேநி�க்கிங்கிள் �ற்றும் பொசாயில்கிளுக்கி�� வா�த�

த	 �தர் சிர்ச்சி	ன் உறுப்ப	னர்கள	ன் மேநி�க்கங்கள் அல்�து சொசியில்கமைள வ	மேர�தமே�� அல்�து
தன	ப்பட்ட இமைணிப்மேப� தூண்டக்கூட�து. அற	வ	யி�	ல்,  சொதய்வ*க அன்பு �ட்டுமே� �ன	தமைன
ஆளுக	றது;  ஒரு க	ற	ஸ்தவ வ	ஞ்ஞா�ன	 அன்ப	ன் இன	மை�யி�ன வசித	கமைளயும்,  ப�வத்மைதக்
கண்டிப்பத	லும்,  உண்மை�யி�ன சிமேக�தரத்துவம்,  சொத�ண்டு,  �ன்ன	ப்பு ஆக	யிவற்ற	லும்
ப	ரத	ப�	க்க	ற�ர். இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் உறுப்ப	னர்கள் த	னந்மேத�றும் கவன	த்து,  எல்��
த*மை�கள	�	ருந்தும்,  த*ர்க்கதர	சினம்,  த*ர்ப்பு,  கண்டனம்,  ஆமே��சிமைன,  சொசில்வ�க்கு சொசிலுத்துதல்
அல்�து தவற�க சொசில்வ�க்கு சொசிலுத்துதல் ஆக	யிவற்ற	�	ருந்து வ	டுவ	க்கப்பட மேவண்டும்.

சிர்ச் மைகமேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 1

கிடமை�க்கு வா�ழ�ப்புணர்வு

ஆக்க	ர�	ப்பு �னநி� ஆமே��சிமைனகளுக்கு எத	ர�க த	னமும் தன்மைன தற்க�த்துக் சொக�ள்வது
இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் ஒவ்சொவ�ரு உறுப்ப	னர	ன் கடமை�யி�கும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது
தமை�வருக்கும்,  �ன	தகு�த்த	ற்கும் அவர் சொசிய்யி மேவண்டியி கடமை�மையி �றக்கமேவ�
புறக்கணி	க்கமேவ� கூட�து. அவருமைடயி க	ர	மையிகள�ல் அவர் நி	யி�யிந்த*ர்க்கப்படுவ�ர்,
நி	யி�யிப்படுத்தப்படுவ�ர் அல்�து கண்டிக்கப்படுவ�ர்.

சிர்ச் மைகமேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 6

_____________________

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளன்ஃப*ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே@ம்ஸ் மைபப	ள	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நி�ம் �ற்றும் க* 
உடன் மேவதவசினங்கள	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைள உள்ளடக்க	யிது.


