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ககால்டன் உமைர:  எகர�ியா 31: 3

“பூர்வகா�முதல் கர்த்தர் எங்களுக்குத் தரிசமைனயானார் என்பாய்; ஆம்
அநாதி சிநேநகத்தால் உன்மைனச் சிநேநகித்நேதன்; ஆத�ால்
காருணியத்தால் உன்மைன இழுத்துக்ககாள்ளுகிநே3ன்.”

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:    கரா�ர் 8: 31, 35, 37-
39

31 இமைவகமை4க்கு3ித்து நாம் என்னகசால்லுநேவாம்? நேதவன் 
நம்முமைடய பட்சத்திலிருந்தால் ந�க்கு விநேராத�ாயிருப்பவன் யார்?

35 உ�துநி�ித்தம் எந்நேநரமும் ககால்�ப்படுகிநே3ாம், அடிக்கப்படும் 
ஆடுகமை4ப்நேபா� எண்ணப்படுகிநே3ாம் என்று எழுதியிருக்கி3படி 
நேநரிட்டாலும்,

37 இமைவகயல்�ாவற்3ிநே�யும் நாம் நம்�ில் அன்புகூருகி3வராநே� 
முற்றும் கஜயங்ககாள்ளுகி3வர்க4ாயிருக்கிநே3ாநே�.

38 �ரண�ானாலும், ஜவீனானாலும், நேதவதூதர்க4ானாலும், 
அதிகாரங்க4ானாலும், வல்�மை�க4ானாலும், 
நிகழ்காரியங்க4ானாலும், வருங்காரியங்க4ானாலும்,

39 உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும், நேவக3ந்தச் சிருஷ்டியானாலும் 
நம்முமைடய கர்த்தராகிய கி3ிஸ்து இநேயசுவிலுள்4 நேதவனுமைடய 
அன்மைபவிட்டு நம்மை�ப் பிரிக்க�ாட்டாகதன்று 
நிச்சயித்திருக்கிநே3ன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. உபாக�ம் 33: 27 (க்கு:)

27 அநாதி நேதவநேன உனக்கு அமைடக்க�ம்; அவருமைடய நித்திய 
புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம்.

2. ஏசாயா 43: 1-3 (க்கு:), 4 (க்கு:)

1 இப்நேபாதும் யாக்நேகாநேப, உன்மைனச் சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரநேவநே� 
உன்மைன உருவாக்கினவரு�ாகிய கர்த்தர் கசால்லுகி3தாவது 
பயப்படாநேத; உன்மைன �ீட்டுக்ககாண்நேடன்; உன்மைனப் நேபர்கசால்லி
அமைழத்நேதன்; நீ என்னுமைடயவன்.

2 நீ தண்ணீர்கமை4க் கடக்கும்நேபாது நான் உன்நேனாடு இருப்நேபன்; நீ 
ஆறுகமை4க் கடக்கும்நேபாது அமைவகள் உன்நே�ல் புரளுவதில்மை�; நீ 
அக்கினியில் நடக்கும்நேபாது நேவகாதிருப்பாய்; அக்கினிஜுவாமை� 
உன்நேபரில் பற்3ாது.

3 நான் இஸ்ரநேவலின் பரிசுத்தரும், உன் இரட்சகரு�ாயிருக்கி3 உன் 
நேதவனாகிய கர்த்தர்; உன்மைன �ீட்கும்கபாரு4ாக எகிப்மைதயும், 
உனக்கு ஈடாக எத்திநேயாப்பியாமைவயும் நேசபாமைவயும் ககாடுத்நேதன்.

4 நீ என் பார்மைவக்கு அருமை�யானபடியினால், கனம்கபற்3ாய்; 
நானும் உன்மைனச் சிநேநகித்நேதன்.

3. �ாற்கு 1: 14 (இகயசு)-18, 40-42

14 நேயாவான் காவலில் மைவக்கப்பட்ட பின்பு, இநேயசு கலிநே�யாவிநே� 
வந்து, நேதவனுமைடய ராஜ்யத்தின் சுவிநேசஷத்மைதப் பிரசங்கித்து:

15 கா�ம் நிமை3நேவ3ிற்று, நேதவனுமைடய ராஜ்யம் ச�ீப�ாயிற்று; 
�னந்திரும்பி, சுவிநேசஷத்மைத விசுவாசியுங்கள் என்3ார்.

16 அவர் கலிநே�யாக் கடநே�ார�ாய் நடந்துநேபாமைகயில், 
�ீன்பிடிக்கி3வர்க4ாயிருந்த சீநே�ானும், அவன் சநேகாதரன் 
அந்திநேரயாவும் கடலில் வமை�நேபாட்டுக்ககாண்டிருக்கி3நேபாது 
அவர்கமை4க் கண்டார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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17 இநேயசு அவர்கமை4 நேநாக்கி: என் பின்நேன வாருங்கள், உங்கமை4 
�னுஷமைரப் பிடிக்கி3வர்க4ாக்குநேவன் என்3ார்.

18 உடநேன அவர்கள் தங்கள் வமை�கமை4 விட்டு, அவருக்குப் 
பின்கசன்3ார்கள்.

40 அப்கபாழுது குஷ்டநேராகி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து, அவர் 
முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு: உ�க்குச் சித்த�ானால் என்மைனச் 
சுத்த�ாக்க உம்�ால் ஆகும் என்று நேவண்டிக்ககாண்டான்.

41 இநேயசு �னதுருகி, மைகமைய நீட்டி, அவமைனத் கதாட்டு: எனக்குச் 
சித்தமுண்டு, சுத்த�ாகு என்3ார்.

42 இப்படி அவர் கசான்னவுடநேன, குஷ்டநேராகம் அவமைன விட்டு 
நீங்கிற்று, அவன் சுத்த�ானான்.

4. �ாற்கு 6 : 32-44

32 அப்படிநேய அவர்கள் தனிமை�யாய் ஒரு படவில் ஏ3ி வனாந்தர�ான 
ஓர் இடத்திற்குப் நேபானார்கள்.

33 அவர்கள் பு3ப்பட்டுப் நேபாகி3மைத ஜனங்கள் கண்டார்கள். அவமைர 
அ3ிந்த அநேநகர் சக� பட்டணங்க4ிலு�ிருந்து கால்நமைடயாய் 
அவ்விடத்திற்கு ஓடி, அவர்களுக்கு முன்நேன அங்நேக நேசர்ந்து, 
அவரிடத்தில் கூடிவந்தார்கள்.

34 இநேயசு கமைரயில் வந்து, அநேநக ஜனங்கமை4க் கண்டு, அவர்கள் 
நே�ய்ப்பனில்�ாத ஆடுகமை4ப்நேபாலிருந்தபடியால், அவர்கள்நே�ல் 
�னதுருகி, அநேநக காரியங்கமை4 அவர்களுக்கு உபநேதசிக்கத் 
கதாடங்கினார்.

35 கவகுநேநரம் கசன்3பின்பு, அவருமைடய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் 
வந்து: இது வனாந்தர�ான இடம், கவகு நேநரமு�ாயிற்று;

36 புசிக்கி3தற்கும் இவர்க4ிடத்தில் ஒன்று�ில்மை�; ஆமைகயால் 
இவர்கள் சுற்3ியிருக்கி3 கிரா�ங்களுக்கும் ஊர்களுக்கும் நேபாய், 
தங்களுக்காக அப்பங்கமை4 வாங்கிக்ககாள்ளும்படி இவர்கமை4 
அனுப்பிவிடநேவண்டும் என்3ார்கள்.

37 அவர் அவர்கமை4 நேநாக்கி: நீங்கநே4 அவர்களுக்குப் 
நேபாஜனங்ககாடுங்கள் என்3ார். அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் நேபாய், 
இருநூறு பணத்துக்கு அப்பங்கமை4 வாங்கி இவர்களுக்குப் 
புசிக்கும்படி ககாடுக்கக்கூடுநே�ா என்3ார்கள்.

38 அதற்கு அவர்: உங்க4ிடத்தில் எத்தமைன அப்பங்களுண்டு, 
நேபாய்ப்பாருங்கள் என்3ார். அவர்கள் பார்த்துவந்து: ஐந்து 
அப்பங்களும் இரண்டு �ீன்களும் உண்டு என்3ார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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39 அப்கபாழுது, எல்�ாமைரயும் பசும்புல்லின்நே�ல் பந்திபந்தியாக 
உட்காரமைவக்கும்படி அவர்களுக்குக் கட்டமை4யிட்டார்.

40 அப்படிநேய வரிமைச வரிமைசயாய், நூறுநூறு நேபராகவும் 
ஐம்பமைதம்பதுநேபராயும் உட்கார்ந்தார்கள்.

41 அவர் அந்த ஐந்து அப்பங்கமை4யும், அந்த இரண்டு �ீன்கமை4யும் 
எடுத்து, வானத்மைத அண்ணாந்து பார்த்து, ஆசீர்வதித்து, 
அப்பங்கமை4ப் பிட்டு அவர்களுக்குப் பரி�ாறும்படி தம்முமைடய 
சீஷர்க4ிடத்தில் ககாடுத்தார். அப்படிநேய இரண்டு �ீன்கமை4யும் 
எல்�ாருக்கும் பங்கிட்டார்.

42 எல்�ாரும் சாப்பிட்டுத் திருப்தியமைடந்தார்கள்;
43 நே�லும் அப்பங்க4ிலும் �ீன்க4ிலும் �ீதியான துணிக்மைககமை4ப் 

பன்னிரண்டு கூமைட நிமை3ய எடுத்தார்கள்.
44 அப்பம் சாப்பிட்ட புருஷர் ஏ3க்குமை3ய 

ஐயாயிரம்நேபராயிருந்தார்கள்.

5. ஏசாயா 58: 6-12

6 அக்கிர�த்தின் கட்டுகமை4 அவிழ்க்கி3தும், நுகத்தடியின் 
பிமைணயல்கமை4 கநகிழ்க்கி3தும், கநருக்கப்பட்டிருக்கி3வர்கமை4 
விடுதமை�யாக்கிவிடுகி3தும், சக� நுகத்தடிகமை4யும் 
உமைடத்துப்நேபாடுகி3தும்,

7 பசியுள்4வனுக்கு உன் ஆகாரத்மைதப் பகிர்ந்துககாடுக்கி3தும், 
துரத்துண்ட சிறுமை�யானவர்கமை4 வீட்டிநே� 
நேசர்த்துக்ககாள்ளுகி3தும், வஸ்திர�ில்�ாதவமைனக்கண்டால் 
அவனுக்கு வஸ்திரங் ககாடுக்கி3தும், உன் �ாம்ச�ானவனுக்கு 
உன்மைன ஒ4ிக்கா�லிருக்கி3தும் அல்�நேவா எனக்கு உகந்த 
உபவாசம்.

8 அப்கபாழுது விடியற்கா� கவளுப்மைபப்நேபா� உன் கவ4ிச்சம் 
எழும்பி உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் து4ிர்த்து உன் நீதி உனக்கு 
முன்னாநே� கசல்லும்; கர்த்தருமைடய �கிமை� உன்மைனப் பின்னாநே�
காக்கும்.

9 அப்கபாழுது நீ கூப்பிடுவாய், கர்த்தர் �றுஉத்தரவு ககாடுப்பார்; நீ 
சத்த�ிடுவாய்: இநேதா, நான் இருக்கிநே3ன் என்று கசால்லுவார். 
நுகத்தடிமையயும் விரல் நீட்டுதமை�யும் நிபச்கசால்மை�யும், நீ உன் 
நடுவிலிருந்து அகற்3ி,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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10 பசியுள்4வனிடத்தில் உன் ஆத்து�ாமைவச் சாய்த்து, சிறுமை�ப்பட்ட 
ஆத்து�ாமைவத் திருப்தியாக்கினால், அப்கபாழுது இரு4ில் உன் 
கவ4ிச்சம் உதித்து, உன் அந்தகாரம் �த்தியானத்மைதப்நேபா�ாகும்.

11 கர்த்தர் நித்தமும் உன்மைன நடத்தி, �கா வ3ட்சியான கா�ங்க4ில் 
உன் ஆத்து�ாமைவத் திருப்தியாக்கி, உன் எலும்புகமை4 
நிணமுள்4தாக்குவார்; நீ நீர்ப்பாய்ச்ச�ான 
நேதாட்டத்மைதப்நேபா�வும், வற்3ாத நீரூற்மை3ப்நேபா�வும் இருப்பாய்.

12 உன்னிடத்திலிருந்து நேதான்3ினவர்கள் பூர்வமுதல் பாழாய்க் கிடந்த
ஸ்த�ங்கமை4க் கட்டுவார்கள்; தமை�முமை3 தமை�முமை3யாக 
இருக்கும் அஸ்திபாரங்கள்நே�ல் நீ கட்டுவாய்; தி3ப்பானமைத 
அமைடக்கி3வன் என்றும், குடியிருக்கும்படி பாமைதகமை4த் 
திருத்துகி3வன் என்றும் நீ கபயர் கபறுவாய்.

6. 1 கயாவான் 4: 7-12, 16, 17

7 பிரிய�ானவர்கநே4, ஒருவரிக�ாருவர் அன்பாயிருக்கக்கடநேவாம்; 
ஏகனனில் அன்பு நேதவனால் உண்டாயிருக்கி3து; அன்புள்4 
எவனும் நேதவனால் பி3ந்து, அவமைர அ3ிந்திருக்கி3ான்.

8 அன்பில்�ாதவன் நேதவமைன அ3ியான், நேதவன் அன்பாகநேவ 
இருக்கி3ார்.

9 தம்முமைடய ஒநேர நேப3ான கு�ாரனாநே� நாம் பிமைழக்கும்படிக்கு 
நேதவன் அவமைர இவ்வு�கத்திநே� அனுப்பினதினால் நேதவன் 
நம்நே�ல் மைவத்த அன்பு கவ4ிப்பட்டது.

10 நாம் நேதவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்ததினால் அல்�, அவர் நம்�ிடத்தில் 
அன்புகூர்ந்து, நம்முமைடய பாவங்கமை4 நிவிர்த்திகசய்கி3 
கிருபாதாரபலியாகத் தம்முமைடய கு�ாரமைன அனுப்பினதினாநே� 
அன்பு உண்டாயிருக்கி3து.

11 பிரிய�ானவர்கநே4, நேதவன் இவ்வித�ாய் நம்�ிடத்தில் 
அன்புகூர்ந்திருக்க, நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூரக் 
கடனா4ிக4ாயிருக்கிநே3ாம்.

12 நேதவமைன ஒருவரும் ஒருநேபாதும் கண்டதில்மை�; நாம் 
ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூர்ந்தால் நேதவன் ந�க்குள் 
நிமை�த்திருக்கி3ார்; அவருமைடய அன்பும் ந�க்குள் பூரணப்படும்.

16 நேதவன் நம்நே�ல் மைவத்திருக்கி3 அன்மைப நாம் அ3ிந்து 
விசுவாசித்திருக்கிநே3ாம். நேதவன் அன்பாகநேவ இருக்கி3ார்; 
அன்பில் நிமை�த்திருக்கி3வன் நேதவனில் நிமை�த்திருக்கி3ான், 
நேதவனும் அவனில் நிமை�த்திருக்கி3ார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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17 நியாயத்தீர்ப்புநா4ிநே� ந�க்குத் மைதரியமுண்டாயிருக்கத்தக்கதாக 
அன்பு நம்�ிடத்தில் பூரணப்படுகி3து; ஏகனன்3ால், அவர் 
இருக்கி3பிரகார�ாக நாமும் இவ்வு�கத்தில் இருக்கிநே3ாம்.

7. எபிபரயர் 4 : 16

16 ஆத�ால், நாம் இரக்கத்மைதப் கப3வும், ஏற்3 ச�யத்தில் 
சகாயஞ்கசய்யுங்கிருமைபமைய அமைடயவும், மைதரிய�ாய்க் 
கிருபாசனத்தண்மைடயிநே� நேசரக்கடநேவாம்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 412 : 13-15

கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் �ற்றும் கதய்வீக அன்பின் சக்தி எல்�ாம் வல்�து.
பிடிமைய அவிழ்த்து, நேநாய், பாவம் �ற்றும் �ரணத்மைத அழிக்க இது 
உண்மை�யில் நேபாது�ானது.

2. 454 : 17-23

கடவுள் �ற்றும் �னிதன் �ீதான அன்பு குணப்படுத்துதல் �ற்றும் 
கற்பித்தல் ஆகிய இரண்டிலும் உண்மை�யான ஊக்க�ாகும். அன்பு 
தூண்டுகி3து, ஒ4ிரச் கசய்கி3து, நிய�ிக்கி3து �ற்றும் 
வழிநடத்துகி3து. சரியான நேநாக்கங்கள் சிந்தமைனக்கு 
பிணியங்கமை4யும், நேபச்சு �ற்றும் கசயலுக்கான வலிமை�மையயும் 
சுதந்திரத்மைதயும் தருகின்3ன. உண்மை�யின் பலிபீடத்தில் காதல் ஒரு
பாதிரியார். கதய்வீக அன்பு �ரண �னதின் நீரில் நகரும் வமைர 
கபாறுமை�யாக காத்திருங்கள், நே�லும் சரியான கருத்மைத 
உருவாக்குங்கள்.

3. 228: 25-29 (க்கு 2nd.)

கடவுமை4த் தவிர நேவறு சக்தி இல்மை�.  சர்வ வல்�மை�க்கு அமைனத்து
சக்தியும் உண்டு,  நேவறு எந்த சக்திமையயும் ஒப்புக்ககாள்வது கடவுமை4
அவ�திப்பதாகும்.  தாழ்மை�யான நசநேரயன் பாவம்,  நேநாய்,  �ரணம்
ஆகியவற்றுக்கு சக்தி உண்டு என்3 அனு�ானத்மைதத்
தூக்கிகய3ிந்தார். அவர்கமை4 சக்தியற்3வர்க4ாக நிரூபித்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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4. 30 : 14-18

ரபியும் பாதிரியாரும் க�ாமைசக் சட்டத்மைத கற்பித்தனர், அதில் 
"கண்ணுக்கு ஒரு கண்" �ற்றும் "�னிதனின் இரத்தத்மைத சிந்துகி3வன் 
�னிதனால் அவனுமைடய இரத்தம் சிந்தப்பட நேவண்டும்" என்று கூ3ியது.
கடவுளுக்காக புதிய நிமை3நேவற்றுபவராகிய இநேயசு, அன்பின் கதய்வீக 
சட்டத்மைத முன்மைவத்தார், அது சபிப்பவர்கமை4க் கூட ஆசீர்வதிக்கி3து.

5. 31 : 12-17

முத�ாவதாக,  கி3ிஸ்தவ கடமை�க4ின் பட்டியலில்,  அவர் தன்மைனப்
பின்பற்றுபவர்களுக்கு உண்மை� �ற்றும் அன்பின் குணப்படுத்தும்
சக்திமையக் கற்பித்தார்.  இ3ந்த சடங்குகளுக்கு அவர் முக்கியத்துவம்
ககாடுக்கவில்மை�.  இது ஜீவனுள்4 கி3ிஸ்து,  நமைடமுமை3 உண்மை�,
இது இநேயசுமைவ "உயிர்த்கதழுதல் �ற்றும் வாழ்க்மைக" ஆக்குகி3து.

6. 366 : 12-19, 30-9

சக �னிதனிடம் அனுதாபம் இல்�ாத �ருத்துவர் �னித பாசத்தில் 
குமை3வுபடுகி3ார், நே�லும் " தான் கண்ட சநேகாதரமைன நேநசிக்காதவன், 
தான் காணாத கடவுமை4 எப்படி நேநசிக்க முடியும்?" இந்த ஆன்�ீக பாசம் 
இல்�ாததால், �ருத்துவருக்கு கதய்வீக �னதில் நம்பிக்மைக இல்மை�, 
நே�லும் குணப்படுத்தும் சக்திமைய வழங்கும் எல்மை�யற்3 அன்பின் 
அங்கீகாரம் அவருக்கு இல்மை�.

நேநாயா4ிகளுக்காக அவர்க4ின் சிமை3க் கதவுகமை4த் தி3க்க நேவண்டும்
என்3ால், உமைடந்த இதயம் ககாண்டவர்கமை4க் கட்டுவதற்கு முதலில் 
நாம் கற்றுக்ககாள்4 நேவண்டும். நாம் ஆவியின் மூ�ம் குண�மைடய 
விரும்பினால், ஆன்�ீக குணப்படுத்தும் தி3மை�மைய அதன் வடிவத்தின் 
துமைடக்கும் கீழ் �மை3க்கக்கூடாது, அல்�து கி3ிஸ்தவ அ3ிவியலின் �ன
உறுதிமைய அதன் கடிதத்தின் கல்�மை3யில் புமைதக்கக்கூடாது. ஒரு 
தவ3ான, பரிதாபகர�ான கபாறுமை�யின் க�ன்மை�யான வார்த்மைதயும்,
அவனது பயம் �ற்றும் அவற்மை3 நீக்குவதும், கிரிஸ்துவர் ஊக்குவிப்பு, 
ககாச்மைசப்படுத்தும் நேகாட்பாடுகள், ஒநேர �ாதிரியான கடன் நேபச்சுகள் 
�ற்றும் நியாய�ான கி3ிஸ்தவ அ3ிவியலில் ப� நேகலிக்கூத்தாக 
இருக்கும் வாதங்கமை4 விட சி3ந்தமைவ. கதய்வீக அன்பால் எரிகி3து.

7. 192 : 23-31

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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நீங்கள் கசய்யும் நன்மை� �ற்றும் உள்4டக்கம் �ட்டுநே� கப3க்கூடிய 
சக்திமைய உங்களுக்கு வழங்குகி3து. தீமை� என்பது சக்தி அல்�. இது 
வலிமை�யின் நேகலிக்கூத்தாகும், இது அதன் ப�வீனத்மைதக் காட்டிக் 
ககாடுத்து விழுகி3து, ஒருநேபாதும் உயராது.

கதய்வீக �நேனாதத்துவத்மைதப் புரிந்துககாள்வதில் எங்கள் �ாஸ்டரின் 
முன்�ாதிரிமையப் பின்பற்றுவதன் மூ�ம் நாம் உண்மை� �ற்றும் 
அன்பின் அடிச்சுவடுக4ில் நடக்கிநே3ாம். உண்மை�யான 
குணப்படுத்துதலின் அடிப்பமைட கி3ிஸ்தவம். தன்ன��ற்3 அன்புடன் 
�னித சிந்தமைனமைய எது மைவத்திருக்கி3நேதா, அது நேநரடியாக 
கதய்வீக சக்திமையப் கபறுகி3து.

8. 420 : 24-27

கதய்வீக அன்பு ஒவ்கவாரு உடல் கசயல்பாடு �ற்றும் நிமை�யிலும் 
அவர்களுக்கு அமைனத்து சக்திமையயும் அ4ிக்கி3து என்பமைத 
உணர்ந்தால் �ட்டுநே� நேநாமைய அச்ச�ின்3ி சந்திக்க முடியும் என்று 
நேநாயா4ிக4ிடம் கசால்லுங்கள்.

9. 494 : 5-15

நித்திய நல்லிணக்கத்மைதப் பாதுகாக்க இநேயசுவின் 
முன்�ாதிரியிலிருந்து எந்த உதவியும் நேதமைவப்படாத நே�சியாமைவப் 
நேபான்3 ஒரு கபரிய நேவமை� தனக்காக அல்�து கடவுளுக்காக 
கசய்யப்பட்டது என்று நம்புவது துநேராகத்தின் வமைகயல்�வா? ஆனால் 
�னிதர்களுக்கு இந்த உதவி நேதமைவப்பட்டது, இநேயசு அவர்களுக்கு வழி 
காட்டினார். கதய்வீக அன்பு எப்கபாழுதும் சந்தித்தது �ற்றும் எப்நேபாதும் 
ஒவ்கவாரு �னித நேதமைவகமை4யும் பூர்த்தி கசய்யும். �னிதகு�ம் �ற்றும்
ஒவ்கவாரு �ணி நேநரத்திலும், கதய்வீக அன்பு எல்�ா நன்மை�கமை4யும் 
வழங்குகி3து என்பதால், ஒரு கு3ிப்பிட்ட எண்ணிக்மைகயில் அல்�து 
கு3ிப்பிட்ட கா�த்திற்கு �ட்டுநே� குணப்படுத்தும் கதய்வீக சக்திமைய 
இநேயசு கவ4ிப்படுத்தினார் என்று கற்பமைன கசய்வது நன்3ாக இல்மை�.

அரு4ின் அற்புதம் காதலுக்கு அதிசயம் இல்மை�.

10.   243 : 4-15

ககாதிக்கும் எண்கணயிலிருந்தும், அக்கினி சூமை4யிலிருந்தும், 
சிங்கத்தின் தாமைடக4ிலிருந்தும் �னிதர்கமை4 விடுவித்த 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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விஷப்பாம்மைப பாதிப்பில்�ாததாக்கிய கதய்வீக அன்பு, எல்�ா 
வயதிலும் நேநாயுற்3வர்கமை4க் குணப்படுத்தி, பாவம் �ற்றும் 
�ரணத்தின் �தீு கவற்3ிகப3 முடியும். இது இநேயசுவின் 
ஆர்ப்பாட்டங்கமை4 �ீ3முடியாத சக்தி �ற்றும் அன்பால் முடிசூட்டியது. 
ஆனால் தீர்க்கதரிசிகள் �ற்றும் அப்நேபாஸ்த�ர்க4ின் பண்மைடய 
ஆர்ப்பாட்டங்கமை4 உறுதிப்படுத்தவும் �ீண்டும் கசய்யவும் அநேத "�னம்
... கி3ிஸ்து இநேயசுவில் இருந்தது" எப்நேபாதும் அ3ிவியல் கடிதத்துடன் 
இருக்க நேவண்டும். அந்த அதிசயங்கள் இன்று �ீண்டும் �ீண்டும் 
நிகழவில்மை� என்பது, ஆமைசயின் பற்3ாக்குமை3யினால் எழுகி3து 
�ற்றும் ஆன்�ீக வ4ர்ச்சியின் பற்3ாக்குமை3யால் எழுகி3து.

11.   54 : 8-17

அவருமைடய நேபாதமைனமையயும் முன்�ாதிரிமையயும் பின்பற்3 யார் 
தயாராக இருக்கி3ார்கள்? அமைனவரும் விமைரவில் அல்�து பின்னர் 
கி3ிஸ்துவில் தங்கமை4 நிமை�நிறுத்த நேவண்டும், கடவு4ின் 
உண்மை�யான நேயாசமைன. அவர் தாரா4�ாக தனது அன்நேப வாங்கிய 
கபாக்கிஷங்கமை4 கவறுமை�யான அல்�து பாவம் நிமை3ந்த �னிதக் 
க4ஞ்சியங்க4ில் ககாட்டுவதுதான் இநேயசுவின் தீவிர�ான �னித 
தியாகத்தின் உத்நேவகம். அவரது கதய்வீக ஆமைணயின் சாட்சியாக, 
அவர் வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு நேநாயுற்3வர்கமை4யும் பாவம் 
கசய்பவர்கமை4யும் குணப்படுத்தும் என்பதற்கான ஆதாரத்மைத 
முன்மைவத்தார், நே�லும் �னதின் மூ�ம் �ரணத்தின் �ீது கவற்3ி 
கபறுகி3ார். கதய்வீக அன்பிற்கு அவர் வழங்கிய �ிக உயர்ந்த ஆதாரம் 
இதுவாகும்.

12.   496 : 9 (ககள்)-19

உங்கமை4 நீங்கநே4 நேகட்டுக்ககாள்ளுங்கள்: உயர்ந்த நன்மை�மைய 
அணுகும் வாழ்க்மைகமைய நான் வாழ்கிநே3னா? உண்மை� �ற்றும் 
அன்பின் குணப்படுத்தும் சக்திமைய நான் நிரூபிக்கிநே3னா? 
அப்படியானால், "சரியான நாளுக்கு" வழி பிரகாச�ாக வ4ரும். 
கடவுமை4ப் பற்3ிய புரிதல் �னிதனுக்கு என்ன தருகி3து என்பமைத 
உங்கள் பழங்கள் நிரூபிக்கும். இந்த எண்ணத்மைத நிரந்தர�ாக 
மைவத்திருங்கள் - இது ஆன்�ீக நேயாசமைன, பரிசுத்த ஆவி �ற்றும் 
கி3ிஸ்து, அ3ிவியல் உறுதியுடன், அதன் கதய்வீக ககாள்மைக, அன்பு, 
அடிப்பமைட, நே��ானது �ற்றும் அமைனத்மைதயும் உள்4டக்கியதன் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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அடிப்பமைடயில் குணப்படுத்தும் விதிமைய நிரூபிக்க உங்களுக்கு 
உதவுகி3து. இருப்பது.

13.   55 : 16-26

�னிதன் கி3ிஸ்துவின் அ3ிவியமை� அங்கீகரித்து, தன்மைனப் நேபா�நேவ 
தன் அண்மைட வீட்டாமைர நேநசிக்கும் அந்த �கிழ்ச்சியான நாமை4 உணர 
என் நேசார்வுற்3 நம்பிக்மைக முயற்சிக்கி3து - கடவு4ின் 
சர்வவல்�மை�மையயும் கதய்வீக அன்பின் குணப்படுத்தும் சக்திமையயும் 
அது �னிதகு�த்திற்காகச் கசய்தது �ற்றும் கசய்து வருகி3து. 
வாக்குறுதிகள் நிமை3நேவற்3ப்படும். கதய்வீக சிகிச்மைசமுமை3 �ீண்டும் 
நேதான்றும் நேநரம் எல்�ா நேநரத்திலும் உள்4து; கதய்வீக விஞ்ஞானத்தின்
பலிபீடத்தின் �தீு தனது பூ�ிக்குரிய அமைனத்மைதயும் மைவக்கும் எவரும், 
இப்நேபாது கி3ிஸ்துவின் நேகாப்மைபமைய அருந்துகி3ார், நே�லும் கி3ிஸ்தவ 
குணப்படுத்துதலின் ஆவி �ற்றும் சக்தியுடன் இருக்கி3ார்.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் நே�ரி நேபக்கர் எடி

தினசரி பஜபம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்3ின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கப3ட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை4யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க4ிடமும் பாசத்மைத வ4ப்படுத்தி, அவற்மை3 ஆ4ட்டும்!

சர்ச் மைகநேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க2ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க4ின் நேநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமை4
விநேராதநே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்நேபா தூண்டக்கூடாது. அ3ிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுநே� �னிதமைன ஆளுகி3து;  ஒரு கி3ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை4யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சநேகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்3ிலும்
பிரதிபலிக்கி3ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்நேதாறும்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க4ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆநே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவ3ாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்3ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட நேவண்டும்.

சர்ச் மைகநேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆநே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  நே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய நேவண்டிய கடமை�மைய �3க்கநேவா
பு3க்கணிக்கநேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக4ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.
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_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் நேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது நே�ரி நேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நேஜம்ஸ் மைபபி4ின் நேவத நே�ற்நேகாள்கள் �ற்றும் 
கி3ிஸ்தவ அ3ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ3ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நேவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.


