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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஜூமை� 31, 2022

தமை�ப்ப — காதல்

ககால்டன் உமை�:  சங்கதீம் 31: 23

"கர்த்தருமைடய பரிசுத்தவான்களே", நீங்களெ"ல்�ாரும் அவரில்
அன்புகூருங்கள்; உண்மை�யானவமைனக் கர்த்தர் தற்காத்து,

இடும்புளெ/ய்கிறவனுக்குப் பூரண�ாய்ப் பதி�"ிப்பார்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  எகபசியர் 3: 
14, 17-21

14 இதினி�ித்தம் நான் பரளே�ாகத்திலும் பூளே�ாகத்திலுமுள்" 
முழுக்குடும்பத்துக்கும் நா�காரணராகிய.

17 விசுவா/த்தினாளே� கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்க"ில் 
வா/�ாயிருக்கவும், நீங்கள் அன்பிளே� ளேவரூன்றி, 
நிமை�ளெபற்றவர்க"ாகி

18 /க� பரிசுத்தவான்களே"ாடுங்கூடக் கிறிஸ்துவினுமைடய அன்பின் 
அக�மும், நீ"மும், ஆழமும், உயரமும் இன்னளெதன்று உணர்ந்து;

19 அறிவுக்ளெகட்டாத அந்த அன்மைப அறிந்துளெகாள்" 
வல்�வர்க"ாகவும், ளேதவனுமைடய /க� பரிபூரணத்தாலும் 
நிமைறயப்படவும், அவர் த�து �கிமை�யினுமைடய 
ஐசுவரியத்தின்படிளேய, உங்களுக்கு அநுக்கிரகம் 
பண்ணளேவண்டுளெ�ன்று ளேவண்டிக்ளெகாள்ளுகிளேறன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.
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20 நாம் ளேவண்டிக்ளெகாள்ளுகிறதற்கும் நிமைனக்கிறதற்கும் �ிகவும் 
அதிக�ாய் ந�க்குள்ளே" கிரிமையளெ/ய்கிற வல்�மை�யின்படிளேய, 
ந�க்குச் ளெ/ய்ய வல்�வராகிய அவருக்கு,

21 /மைபயிளே� கிறிஸ்து இளேயசுவின் மூ��ாய்த் தமை�முமைற 
தமை�முமைறக்கும் /தாகா�ங்க"ிலும் �கிமை� உண்டாவதாக.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. 1 கயாவான் 4: 7-18 (க்கு :)

7 பிரிய�ானவர்களே", ஒருவரிளெ�ாருவர் அன்பாயிருக்கக்கடளேவாம்; 
ஏளெனனில் அன்பு ளேதவனால் உண்டாயிருக்கிறது; அன்புள்" 
எவனும் ளேதவனால் பிறந்து, அவமைர அறிந்திருக்கிறான்.

8 அன்பில்�ாதவன் ளேதவமைன அறியான், ளேதவன் அன்பாகளேவ 
இருக்கிறார்.

9 தம்முமைடய ஒளேர ளேபறான கு�ாரனாளே� நாம் பிமைழக்கும்படிக்கு 
ளேதவன் அவமைர இவ்வு�கத்திளே� அனுப்பினதினால் ளேதவன் 
நம்ளே�ல் மைவத்த அன்பு ளெவ"ிப்பட்டது.

10 நாம் ளேதவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்ததினால் அல்�, அவர் நம்�ிடத்தில் 
அன்புகூர்ந்து, நம்முமைடய பாவங்கமை" நிவிர்த்திளெ/ய்கிற 
கிருபாதாரபலியாகத் தம்முமைடய கு�ாரமைன அனுப்பினதினாளே� 
அன்பு உண்டாயிருக்கிறது.

11 பிரிய�ானவர்களே", ளேதவன் இவ்வித�ாய் நம்�ிடத்தில் 
அன்புகூர்ந்திருக்க, நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூரக் 
கடனா"ிக"ாயிருக்கிளேறாம்.

12 ளேதவமைன ஒருவரும் ஒருளேபாதும் கண்டதில்மை�; நாம் 
ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூர்ந்தால் ளேதவன் ந�க்குள் 
நிமை�த்திருக்கிறார்; அவருமைடய அன்பும் ந�க்குள் பூரணப்படும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.
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13 அவர் தம்முமைடய ஆவியில் ந�க்குத் தந்தரு"ினதினாளே� நாம் 
அவரிலும் அவர் நம்�ிலும் நிமை�த்திருக்கிறமைத 
அறிந்திருக்கிளேறாம்.

14 பிதாவானவர் கு�ாரமைன உ�கரட்/கராக அனுப்பினாளெரன்று 
நாங்கள் கண்டு /ாட்/ியிடுகிளேறாம்.

15 இளேயசுவானவர் ளேதவனுமைடய கு�ாரளெனன்று 
அறிக்மைகபண்ணுகிறவன் எவளேனா அவனில் ளேதவன் 
நிமை�த்திருக்கிறார், அவனும் ளேதவனில் நிமை�த்திருக்கிறான்.

16 ளேதவன் நம்ளே�ல் மைவத்திருக்கிற அன்மைப நாம் அறிந்து 
விசுவா/ித்திருக்கிளேறாம். ளேதவன் அன்பாகளேவ இருக்கிறார்; 
அன்பில் நிமை�த்திருக்கிறவன் ளேதவனில் நிமை�த்திருக்கிறான், 
ளேதவனும் அவனில் நிமை�த்திருக்கிறார்.

17 நியாயத்தீர்ப்புநா"ிளே� ந�க்குத் மைதரியமுண்டாயிருக்கத்தக்கதாக 
அன்பு நம்�ிடத்தில் பூரணப்படுகிறது; ஏளெனன்றால், அவர் 
இருக்கிறபிரகார�ாக நாமும் இவ்வு�கத்தில் இருக்கிளேறாம்.

18 அன்பிளே� பய�ில்மை�; பூரண அன்பு பயத்மைதப் புறம்ளேப தள்ளும்.

2. �த்கதயு 4: 23 (இகயசு)

23 பின்பு, இளேயசு கலிளே�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுமைடய 
ளெஜப ஆ�யங்க"ில் உபளேத/ித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிளே/ஷத்மைதப் 
பிர/ங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த /க� வியாதிகமை"யும் 
/க� ளேநாய்கமை"யும் நீக்கிச் ளெ/ாஸ்த�ாக்கினார்.

3. �த்கதயு 5: 1, 2, 43-48

1 அவர் திர"ான ஜனங்கமை"க் கண்டு �மை�யின் ளே�ல் ஏறினார்; 
அவர் உட்கார்ந்தளெபாழுது, அவருமைடய /ீஷர்கள் அவரிடத்தில் 
வந்தார்கள்.

2 அப்ளெபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபளேத/ித்துச் ளெ/ான்னது என்னளெவன்றால்:

43 உனக்கடுத்தவமைனச் /ிளேநகித்து, உன் /த்துருமைவப் பமைகப்பாயாக 
என்று ளெ/ால்�ப்பட்டமைதக் ளேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.
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44 நான் உங்களுக்குச் ளெ/ால்லுகிளேறன், உங்கள் /த்துருக்கமை"ச் 
/ிளேநகியுங்கள்; உங்கமை"ச் /பிக்கிறவர்கமை" ஆ/ீர்வதியுங்கள்; 
உங்கமை"ப் பமைகக்கிறவர்களுக்கு நன்மை� ளெ/ய்யுங்கள்; உங்கமை" 
நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்கமை"த் 
துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ளெஜபம் பண்ணுங்கள்.

45 இப்படிச் ளெ/ய்வதினால் நீங்கள் பரளே�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பர�
பிதாவுக்கு புத்திரராயிருப்பீர்கள்; அவர் தீளேயார் ளே�லும் நல்ளே�ார் 
ளே�லும் த�து சூரியமைன உதிக்கப்பண்ணி, நீதியுள்"வர்கள் ளே�லும் 
அநீதியுள்"வர்கள் ளே�லும் �மைழமையப் ளெபய்யப்பண்ணுகிறார்.

46 உங்கமை"ச் /ிளேநகிக்கிறவர்கமை"ளேய நீங்கள் /ிளேநகிப்பீர்க"ானால், 
உங்களுக்குப் ப�ன் என்ன? ஆயக்காரரும் 
அப்படிச்ளெ/ய்கிறார்க"ல்�வா?

47 உங்கள் /ளேகாதரமைர�ாத்திரம் வாழ்த்துவீர்க"ானால், நீங்கள் 
விளே/ஷித்துச் ளெ/ய்கிறது என்ன? ஆயக்காரரும் 
அப்படிச்ளெ/ய்கிறார்க"ல்�வா?

48 ஆமைகயால், பரளே�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண 
/ற்குணராயிருக்கிறதுளேபா�, நீங்களும் பூரண 
/ற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.

4. லூக்கா 7: 36 (ஒன்று)-50

36 ... பரிளே/யரில் ஒருவன் தன்னுடளேன ளேபாஜனம்பண்ண 
ளேவண்டுளெ�ன்று அவமைர ளேவண்டிக்ளெகாண்டான்; அவர் அந்தப் 
பரிளே/யனுமைடய வீட்டில் பிரளேவ/ித்துப் பந்தியிருந்தார்.

37 அப்ளெபாழுது அந்த ஊரிலிருந்த பாவியாகிய ஒரு ஸ்திரீ அவர் 
பரிளே/யன் வீட்டிளே� பந்தியிருக்கிறமைத அறிந்து, ஒரு பரணியில் 
பரி�"மைத�ம் ளெகாண்டுவந்து,

38 அவருமைடய பாதங்க"ின் அருளேக பின்னாக நின்று 
அழுதுளெகாண்டு, அவருமைடய பாதங்கமை"த் தன் கண்ணீரினால் 
நமைனத்து, தன் தமை��யிரினால் துமைடத்து, அவருமைடய 
பாதங்கமை" முத்தஞ்ளெ/ய்து, பரி�"மைத�த்மைதப் பூ/ினாள்.

39 அவமைர அமைழத்த பரிளே/யன் அமைதக் கண்டளேபாது, இவர் 
தீர்க்கதரி/ியாயிருந்தால் தம்மை�த் ளெதாடுகிற ஸ்திர ீ 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.
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இன்னாளெ"ன்றும் இப்படிப்பட்டவளெ"ன்றும் அறிந்திருப்பார்; 
இவள் பாவியாயிருக்கிறாளே" என்று தனக்குள்ளே" 
ளெ/ால்லிக்ளெகாண்டான்.

40 இளேயசு அவமைன ளேநாக்கி: /ளீே�ாளேன, உனக்கு நான் ஒரு காரியம் 
ளெ/ால்�ளேவண்டும் என்றார். அதற்கு அவன்: ளேபாதகளேர, 
ளெ/ால்லும் என்றான்.

41 அப்ளெபாழுது அவர்: ஒருவனிடத்தில் இரண்டுளேபர் 
கடன்பட்டிருந்தார்கள்; ஒருவன் ஐந்நூறு ளெவள்"ிக்காசும், 
�ற்றவன் ஐம்பது ளெவள்"ிக்காசும் 
ளெகாடுக்களேவண்டியதாயிருந்தது.

42 ளெகாடுக்க அவர்களுக்கு நிர்வாக�ில்�ாதளேபாது, இருவருக்கும் 
கடமைன �ன்னித்துவிட்டான். இப்படியிருக்க, அவர்க"ில் எவன் 
அவனிடத்தில் அதிக அன்பாயிருப்பான்? அமைதச் ளெ/ால் என்றார்.

43 /ளீே�ான் பிரதியுத்தர�ாக: எவனுக்கு அதிக�ாய் 
�ன்னித்துவிட்டாளேனா அவளேன அதிக அன்பாயிருப்பான் என்று 
நிமைனக்கிளேறன் என்றான்; அதற்கு அவர்: /ரியாய் நிதானித்தாய் 
என்று ளெ/ால்லி,

44 ஸ்திரீயினிட�ாய்த் திரும்பி, /ளீே�ாமைன ளேநாக்கி: இந்த 
ஸ்திரீமையப்பார்க்கிறாளேய; நான் உன் வீட்டில் பிரளேவ/ித்ளேதன், நீ 
என் கால்களுக்குத் தண்ணீர் தரவில்மை�, இவளே"ா, 
கண்ணீரினால் என் கால்கமை" நமைனத்து, தன் தமை��யிரினால்
அமைவகமை"த் துமைடத்தாள்.

45 நீ என்மைன முத்தஞ்ளெ/ய்யவில்மை�, இவளே"ா நான் 
உட்பிரளேவ/ித்தது முதல், என் பாதங்கமை" ஓயா�ல் 
முத்தஞ்ளெ/ய்தாள்.

46 நீ என் தமை�யில் எண்ளெணய் பூ/வில்மை�, இவளே"ா என் 
பாதங்க"ில் பரி�"மைத�ம் பூ/ினாள்.

47 ஆத�ால் நான் உனக்குச் ளெ/ால்லுகிளேறன்: இவள் ளெ/ய்த அளேநக 
பாவங்கள் �ன்னிக்கப்பட்டது; இவள் �ிகவும் அன்புகூர்ந்தாளே". 
எவனுக்குக் ளெகாஞ்/ம் �ன்னிக்கப்படுகிறளேதா, அவன் 
ளெகாஞ்/�ாய் அன்பு கூருவான் என்று ளெ/ால்லி;

48 அவமை" ளேநாக்கி: உன் பாவங்கள் �ன்னிக்கப்பட்டது என்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.
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49 அப்ளெபாழுது கூடப் பந்தியிருந்தவர்கள்: பாவங்கமை" 
�ன்னிக்கிற இவன் யாளெரன்று தங்களுக்குள்ளே" 
ளெ/ால்லிக்ளெகாண்டார்கள்.

50 அவர் ஸ்திரீமைய ளேநாக்கி: உன் விசுவா/ம் உன்மைன இரட்/ித்தது, 
/�ாதானத்ளேதாளேட ளேபா என்றார்.

5. க�ா�ர் 8: 35-39

35 உ�துநி�ித்தம் எந்ளேநரமும் ளெகால்�ப்படுகிளேறாம், அடிக்கப்படும் 
ஆடுகமை"ப்ளேபா� எண்ணப்படுகிளேறாம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி 
ளேநரிட்டாலும்,

36 கிறிஸ்துவின் அன்மைபவிட்டு நம்மை�ப் பிரிப்பவன் யார்? 
உபத்திரவளே�ா, வியாகு�ளே�ா, துன்பளே�ா, ப/ிளேயா, நிர்வாணளே�ா, 
நா/ளே�ா/ளே�ா, பட்டயளே�ா?

37 இமைவளெயல்�ாவற்றிளே�யும் நாம் நம்�ில் அன்புகூருகிறவராளே� 
முற்றும் ளெஜயங்ளெகாள்ளுகிறவர்க"ாயிருக்கிளேறாளே�.

38 �ரண�ானாலும், ஜவீனானாலும், ளேதவதூதர்க"ானாலும், 
அதிகாரங்க"ானாலும், வல்�மை�க"ானாலும், 
நிகழ்காரியங்க"ானாலும், வருங்காரியங்க"ானாலும்,

39 உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும், ளேவளெறந்தச் /ிருஷ்டியானாலும் 
நம்முமைடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இளேயசுவிலுள்" ளேதவனுமைடய 
அன்மைபவிட்டு நம்மை�ப் பிரிக்க�ாட்டாளெதன்று 
நிச்/யித்திருக்கிளேறன்.

6. 1 கயாவான் 3: 1-3

1 நாம் ளேதவனுமைடய பிள்மை"களெ"ன்று அமைழக்கப்படுவதினாளே� 
பிதாவானவர் ந�க்குப் பாராட்டின அன்பு எவ்வ"வு ளெபரிளெதன்று 
பாருங்கள்; உ�கம் அவமைர அறியாதபடியினாளே� நம்மை�யும் 
அறியவில்மை�.

2 பிரிய�ானவர்களே", இப்ளெபாழுது ளேதவனுமைடய 
பிள்மை"க"ாயிருக்கிளேறாம், இனி எவ்வித�ாயிருப்ளேபாளெ�ன்று 
இன்னும் ளெவ"ிப்படவில்மை�; ஆகிலும் அவர் ளெவ"ிப்படும்ளேபாது 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.
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அவர் இருக்கிறவண்ண�ாகளேவ நாம் அவமைரத் தரி/ிப்பதினால், 
அவருக்கு ஒப்பாயிருப்ளேபாளெ�ன்று அறிந்திருக்கிளேறாம்.

3 அவர்ளே�ல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்மைக மைவத்திருக்கிறவளெனவனும், 
அவர் சுத்தமுள்"வராயிருக்கிறதுளேபா�, தன்மைனயும் 
சுத்திகரித்துக்ளெகாள்ளுகிறான்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 243 : 4-13

ளெகாதிக்கும் எண்ளெணயிலிருந்தும், அக்கினி சூமை"யிலிருந்தும், 
/ிங்கத்தின் தாமைடக"ிலிருந்தும் �னிதர்கமை" விடுவித்த நச்சுப் 

பாம்மைப பாதிப்பில்�ாததாக்கிய ளெதய்வீக அன்பு, எல்�ா வயதிலும் 

ளேநாயுற்றவர்கமை"க் குணப்படுத்தி, பாவம் �ற்றும் �ரணத்தின் �ீது 

ளெவற்றிளெபற முடியும். இது இளேயசுவின் ஆர்ப்பாட்டங்கமை" �றீமுடியாத 

/க்தி �ற்றும் அன்பால் முடிசூட்டியது. ஆனால் தீர்க்கதரி/ிகள் �ற்றும் 
அப்ளேபாஸ்த�ர்க"ின் பண்மைடய ஆர்ப்பாட்டங்கமை" உறுதிப்படுத்தவும் 

�ீண்டும் �ீண்டும் ளெ/ய்யவும் அளேத "�னம் ... கிறிஸ்து இளேயசுவில் 

இருந்தது" எப்ளேபாதும் அறிவியல் கடிதத்துடன் இருக்க ளேவண்டும்.

2. 112 : 32-6

கடவுள் என்பது ளெதய்வீக �ளேனாதத்துவத்தின் ளேகாட்பாடு. ஒளேர கடவுள் 

இருப்பது ளேபா�, எல்�ா அறிவியலுக்கும் ஒளேர ஒரு ளெதய்வீகக் 

ளெகாள்மைக �ட்டுளே� இருக்க முடியும். ளே�லும் இந்த ளெதய்வீகக் 

ளெகாள்மைகமைய வி"க்குவதற்கு நிமை�யான விதிகள் இருக்க ளேவண்டும். 
விஞ்ஞானத்தின் கடிதம் இன்று �னிதகு�த்மைத ஏரா"�ாக 

ளெ/ன்றமைடகிறது, ஆனால் அதன் ஆவி /ிறிய அ"வில் �ட்டுளே� 

வருகிறது. கிறிஸ்தவ அறிவியலின் இதயம் �ற்றும் ஆன்�ாவின் 

முக்கிய பகுதி அன்பு.

3. 285 : 23-31

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 31, 2022
தமை�ப்ப: காதல்

கடவுமை" ஒரு /ரீர இரட்/கராக வி"க்கி, ஆனால் இரட்/ிப்பின் 
ளெகாள்மைகயாகளேவா அல்�து ளெதய்வீக அன்பாகளேவா அல்�, நாம் 
�ன்னிப்பு மூ�ம் இரட்/ிப்மைபத் ளேதடுளேவாம், /ீர்திருத்தத்தின் மூ�ம் 
அல்�, ளேநாய்வாய்ப்பட்டவர்கமை"க் குணப்படுத்த ஆவிக்கு பதி�ாக 
விஷயத்மைத நாடுளேவாம். �னிதர்கள், கிறிஸ்தவ அறிவியலின் 
அறிவின் மூ�ம், உயர்ந்த உணர்மைவ அமைடயும்ளேபாது, அவர்கள் 
ளெபாரு"ிலிருந்து அல்�, ஆனால் ளெதய்வீகக் ளேகாட்பாடான 
கடவு"ிட�ிருந்து, கிறிஸ்துமைவ, /த்தியத்மைத குணப்படுத்தும் �ற்றும் 
காப்பாற்றும் /க்தியாக எவ்வாறு நிரூபிப்பது என்பமைத அறிய 
முற்படுவார்கள்.

4. 454 : 17-23

கடவுள் �ற்றும் �னிதன் �ீதான அன்பு குணப்படுத்துதல் �ற்றும் 

கற்பித்தல் ஆகிய இரண்டிலும் உண்மை�யான ஊக்க�ாகும். அன்பு 

ஊக்க�"ிக்கிறது, ஒ"ிரச் ளெ/ய்கிறது, நிய�ிக்கிறது �ற்றும் வழி 

நடத்துகிறது. /ரியான ளேநாக்கங்கள் /ிந்தமைனக்கு பிணியங்கமை"யும்,
ளேபச்சு �ற்றும் ளெ/யலுக்கான வலிமை�மையயும் சுதந்திரத்மைதயும் 

தருகின்றன. உண்மை�யின் பலிபீடத்தில் காதல் ஒரு பாதிரியார். 
ளெதய்வீக அன்பு �ரண �னதின் நீரில் நகரும் வமைர ளெபாறுமை�யாக 

காத்திருங்கள், ளே�லும் /ரியான கருத்மைத உருவாக்குங்கள்.

5. 230 : 1-10

ளேநாய் உண்மை�யானது என்றால், அது அழியாமை�க்கு உரியது; உண்மை� 
என்றால், அது /த்தியத்தின் ஒரு பகுதி. உண்மை�யின் தரம் அல்�து 
நிமை�மைய அழிக்க நீங்கள் �ருந்துகமை" ளெகாண்டு அல்�து இல்�ா�ல் 
முயற்/ி ளெ/ய்வீர்க"ா? ஆனால் ளேநாய் �ற்றும் பாவம் �ாமைய என்றால், 
இந்த �ரண கனவு அல்�து �ாமையயிலிருந்து விழிப்பு, நம்மை� 
ஆளேராக்கியம், புனிதம் �ற்றும் அழியாத நிமை�க்கு ளெகாண்டு வரும். 
இந்த விழிப்பு என்பது கிறிஸ்துவின் என்ளெறன்றும் வருமைக, /த்தியத்தின்
ளே�ம்பட்ட ளேதாற்றம், இது பிமைழகமை" ளெவ"ிளேயற்றி ளேநாயுற்றவர்கமை"க் 
குணப்படுத்துகிறது. இது கடவுள் மூ��ாக வரும் இரட்/ிப்பு, ளெதய்வீக 
ளேகாட்பாடு, அன்பு, இளேயசுவால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்"து.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 31, 2022
தமை�ப்ப: காதல்

6. 366 : 12-19

தன் /க �னிதனிடம் அனுதாபம் இல்�ாத �ருத்துவர் �னித பா/த்தில் 
குமைறபாடுள்"வர், ளே�லும் நாம் ளேகட்கும் அப்ளேபாஸ்தலிக் வாரண்ட் 
உள்"து: "தான் கண்ட /ளேகாதரமைன ளேந/ிக்காதவன், தான் காணாத 
கடவுமை" எப்படி ளேந/ிக்க முடியும்?" இந்த ஆன்�ீக பா/ம் இல்�ாததால், 
�ருத்துவருக்கு ளெதய்வீக �னதில் நம்பிக்மைக இல்மை� �ற்றும் 
குணப்படுத்தும் /க்திமைய வழங்கும் எல்மை�யற்ற அன்பின் அங்கீகாரம் 
இல்மை�.

7. 248 : 26-29

நாம் /ிந்தமைனயில் /ரியான �ாதிரிகமை" உருவாக்கி, ளெதாடர்ந்து 
அவற்மைறப் பார்க்க ளேவண்டும், அல்�து அவற்மைற �கத்தான �ற்றும் 
உன்னத�ான வாழ்க்மைகயில் நாம் ஒருளேபாதும் ளெ/துக்க �ாட்ளேடாம்.

8. 326 : 3-11

நாம் கிறிஸ்துமைவப் பின்பற்ற விரும்பினால், /த்தியம், அது கடவு"ின் 

நிய�னத்தின் வழியில் இருக்க ளேவண்டும். “என்மைன விசுவா/ிக்கிறவன் 

நான் ளெ/ய்கிற கிரிமையகமை"ளேய ளெ/ய்வான்” என்று இளேயசு ளெ/ான்னார். 
மூ�வமைர அமைடந்து, ஒவ்ளெவாரு ளேநாய்க்கும் ளெதய்வீக தீர்மைவக் 

கண்டுபிடிக்கும் அவர், ளேவறு பாமைதயில் விஞ்ஞான �மை�மைய ஏற 

முயற்/ிக்கக் கூடாது. எல்�ா இயற்மைகயும் �னிதனுக்கு கடவு"ின் 

அன்மைபக் கற்பிக்கிறது, ஆனால் �னிதன் கடவுமை" �ிக அதிக�ாக 
ளேந/ிக்க முடியாது �ற்றும் ஆன்�ீக விஷயங்க"ில் தனது முழு 

பா/த்மைதயும் மைவக்க முடியாது, அளேத ளேநரத்தில் ஆன்�ீகத்மைத விட 

ளெபாருள்கமை" ளேந/ிக்களேவா அல்�து அமைத நம்பளேவா முடியாது.

9. 304 : 3-15

இது அறியாமை� �ற்றும் தவறான நம்பிக்மைக, ளெபாருள்க"ின் ளெபாருள் 

உணர்மைவ அடிப்பமைடயாகக் ளெகாண்டது, இது ஆன்�ீக அழமைகயும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.
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தமை�ப்ப: காதல்

நன்மை�மையயும் �மைறக்கிறது. இமைதப் புரிந்துளெகாண்ட பவுல் 

ளெ/ான்னார்: "�ரணளே�ா, வாழ்ளேவா, ... நிகழ்கா�ளே�ா, வரப்ளேபாகும் 

விஷயங்களே"ா, உயரளே�ா, ஆழளே�ா, ளேவறு எந்த உயிரினளே�ா, கடவு"ின் 

அன்பிலிருந்து நம்மை�ப் பிரிக்க முடியாது." இது கிறிஸ்தவ அறிவியலின் 

ளேகாட்பாடு: ளெதய்வீக அன்மைப அதன் ளெவ"ிப்பாடு அல்�து ளெபாருமை" 

இழக்க முடியாது; �கிழ்ச்/ிமைய துக்க�ாக �ாற்ற முடியாது, ஏளெனனில் 

துக்கம் �கிழ்ச்/ியின் தமை�வன் அல்�; நல்�து ஒருளேபாதும் தீமை�மைய 

உருவாக்க முடியாது; ளெபாருள் ஒருளேபாதும் �னமைத உருவாக்காது 

அல்�து வாழ்க்மைக �ரணத்மைத ஏற்படுத்தாது. பரிபூரண �னிதன் - 
கடவு"ால் ஆ"ப்படுகிறான், அவனது பரிபூரணக் ளெகாள்மைக - 
பாவ�ற்றவன் �ற்றும் நித்திய�ானவன்.

10.   410 : 14-21

கடவுள் நம்பிக்மைகயின் ஒவ்ளெவாரு ளே/ாதமைனயும் நம்மை� 

ப�ப்படுத்துகிறது. ஆவியானவரால் கடக்கப்படும் ளெபாருள் நிமை� 

எவ்வ"வு கடின�ாகத் ளேதான்றுகிறளேதா, அவ்வ"வுக்கு நம் நம்பிக்மைக 

வலுவாகவும், நம் அன்பு தூய்மை�யாகவும் இருக்க ளேவண்டும். 
அப்ளேபாஸ்த�ன் ளேயாவான் கூறுகிறார்: "அன்பில் பயம் இல்மை�, ஆனால் 

பரிபூரண அன்பு பயத்மைதப் புறந்தள்ளுகிறது. ... பயப்படுகிறவன் 

அன்பில் பூரணப்படுத்தப்படுவதில்மை�." கிறிஸ்தவ அறிவியலின் 

திட்டவட்ட�ான �ற்றும் ஈர்க்கப்பட்ட பிரகடனம் இங்ளேக உள்"து.

11.   286 : 9-15

�ாஸ்டர் கூறினார், "எந்த �னிதனும் தந்மைதயிடம் [இருப்பதற்கான 
ளெதய்வீகக் ளேகாட்பாடு] என்னாளே�ளேய வருவதில்மை�," கிறிஸ்து, 
வாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு; ஏளெனன்றால், "நாளேன வழி" என்று கிறிஸ்து 
கூறுகிறார். இந்த அ/ல் �னிதரான இளேயசுவால் உடல் காரணத்மைத 
முதலில் இருந்து கமைட/ி வமைர ஒதுக்கி மைவத்தார். ளெதய்வீகக் ளெகாள்மைக, 
அன்பு, உண்மை�யான அமைனத்மைதயும் உருவாக்குகிறது �ற்றும் 
நிர்வகிக்கிறது என்பமைத அவர் அறிந்திருந்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 31, 2022
தமை�ப்ப: காதல்

12.   265 : 3-15

உண்மை� �ற்றும் அன்பின் ளெபாக்கிஷங்கள் விரிவமைடவதால் �னிதன் 
ஆன்�ீக இருப்மைப விகிதத்தில் புரிந்துளெகாள்கிறான். �னிதர்கள் 
கடவுமை" ஈர்க்க ளேவண்டும், அவர்க"ின் பா/ங்களும் ளேநாக்கங்களும் 
ஆன்�ீக வ"ர்ச்/ியமைடய ளேவண்டும், - அவர்கள் இருப்பதற்கான பரந்த 
வி"க்கங்களுக்கு அருகில் இருக்க ளேவண்டும், ளே�லும் எல்மை�யற்றமைதப் 
பற்றிய /ரியான உணர்மைவப் ளெபற ளேவண்டும், - பாவமும் �ரணமும் 
தள்"ிப்ளேபாக ளேவண்டும்.

இந்த விஞ்ஞான உணர்வு, ஆவிக்காகப் ளெபாருமை"த் துறப்பது, எந்த 

வமைகயிலும் �னிதனின் ளெதய்வீகத்மைத உள்வாங்குவமைதயும், அவனது 

அமைடயா"த்மைத இழப்பமைதயும் அறிவுறுத்துவதில்மை�, ஆனால் 

�னிதனுக்கு விரிந்த தனித்துவத்மைதயும், /ிந்தமைன �ற்றும் ளெ/யலின் 

பரந்த ளேகா"த்மைதயும், ளே�லும் விரிந்த அன்மைபயும், உயர்ந்தமைதயும் 

ளே�லும் ளே�லும் வழங்குகிறது. நிரந்தர அமை�தி.

13.   248 : 29-32

தன்ன��ற்ற தன்மை�, நன்மை�, கருமைண, நீதி, ஆளேராக்கியம், பரிசுத்தம்,
அன்பு - பரளே�ாகராஜ்யம் - ந�க்குள் ஆட்/ி ளெ/ய்யட்டும், ளே�லும் பாவம், 
ளேநாய் �ற்றும் �ரணம் இறுதியாக �மைறந்து ளேபாகும் வமைர குமைறயும்.

14.   225 : 21-22

அன்புதான் விடுதமை�.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ளே�ரி ளேபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 31, 2022
தமை�ப்ப: காதல்

ஒவ்ளெவாரு நாளும் ளெஜபிப்பது இந்த திருச்/மைபயின் ஒவ்ளெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  ளெதய்வீக /த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்/ி என்னுள் நிமை�ளெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை"யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க"ிடமும் பா/த்மைத வ"ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ"ட்டும்!

/ர்ச் மைகளேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க6ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் /ர்ச்/ின் உறுப்பினர்க"ின் ளேநாக்கங்கள் அல்�து ளெ/யல்கமை"
விளேராதளே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்ளேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
ளெதய்வீக அன்பு �ட்டுளே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ/திகமை"யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான /ளேகாதரத்துவம்,  ளெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்/மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ளேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க"ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி/னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆளே�ா/மைன,  ளெ/ல்வாக்கு ளெ/லுத்துதல் அல்�து தவறாக ளெ/ல்வாக்கு
ளெ/லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட ளேவண்டும்.

/ர்ச் மைகளேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆளே�ா/மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ளெகாள்வது இந்த திருச்/மைபயின் ஒவ்ளெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ளே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் ளெ/ய்ய ளேவண்டிய கடமை�மைய �றக்களேவா
புறக்கணிக்களேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக"ால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

/ர்ச் மைகளேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை"ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபி"ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ/னங்க"ிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமை" உள்"டக்கியது.


