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தமை�ப்ப — ஆண்

ககால்டன் உமை�:  சங்கதீம் 34 : 4

"நான் கர்த்தமை�த் தேதடிதேனன், அவர் எனக்குச் செ%விசெகாடுத்து,
என்னுமைடய எல்�ாப் பயத்துக்கும் என்மைன நீங்க�ாக்கிவிட்டார்." 

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:    ஏசாயா 41: 10-13, 17, 18, 20

10 நீ பயப்படாதேத, நான் உன்னுடதேன இருக்கிதே0ன்; திமைகயாதேத, நான்
உன் தேதவன்; நான் உன்மைனப் ப�ப்படுத்தி உனக்குச் 
%காயம்பண்ணுதேவன்; என் நீதியின் வ�துக�த்தினால் உன்மைனத் 
தாங்குதேவன்.

11 இதேதா, உன்தே�ல் எ�ிச்%�ாயிருக்கி0 யாவரும் செவட்கி 
இ�ச்மை%யமைடவார்கள்; உன்தேனாதேட வழக்காடுகி0வர்கள் 
நா%�ாகி ஒன்று�ில்�ா�ற்தேபாவார்கள்.

12 உன்தேனாதேட தேபா�ாடினவர்கமை4த்தேதடியும் காணாதிருப்பாய்; 
உன்தேனாதேட யுத்தம்பண்ணின �னுஷர் ஒன்று�ில்�ா�ல் 
இல்செபாரு4ாவார்கள்.

13 உன் தேதவனாயிருக்கி0 கர்த்த�ாகிய நான் உன் வ�துமைகமையப் 
பிடித்து பயப்படாதேத, நான் உனக்குத் துமைணநிற்கிதே0ன் என்று 
செ%ால்லுகிதே0ன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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17 %ிறுமை�யும் எ4ிமை�யு�ானவர்கள் தண்ணீமை�த் தேதடி, அது 
கிமைடயா�ல், அவர்கள் நாவு தாகத்தால் வ0ளும்தேபாது, 
கர்த்த�ாகிய நான் அவர்களுக்குச் செ%விசெகாடுத்து, இஸ்�தேவலின் 
தேதவனாகிய நான் அவர்கமை4க் மைகவிடாதிருப்தேபன்.

18 உயர்ந்த தே�டுக4ில் ஆறுகமை4யும், பள்4த்தாக்குக4ின் நடுதேவ 
ஊற்றுகமை4யும் தி0ந்து, வனாந்த�த்மைதத் தண்ணீர்த் தடாகமும், 
வ0ண்டபூ�ிமைய நீர்க்தேகணிகளு�ாக்கி

20 கர்த்தருமைடய க�ம் அமைதச்செ%ய்தது என்றும், இஸ்�தேவலின் 
ப�ிசுத்தர் அமைதப் பமைடத்தார் என்றும், யாவரும் கண்டு உணர்ந்து 
%ிந்தித்து அ0ிவார்கள்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. தானிகயல் 10: 19 (ஓ �னிதகன) (க்கு 1st.)

19 பி�ிய�ான புருஷதேன, பயப்படாதேத, உனக்குச் 
%�ாதானமுண்டாவதாக, திடங்செகாள், திடங்செகாள் என்0ான்.

2. சங்கதீம் 27: 1, 3-5, 13, 14

1 கர்த்தர் என் செவ4ிச்%மும் என் இ�ட்%ிப்பு�ானவர், யாருக்குப் 
பயப்படுதேவன். கர்த்தர் என் Aவீனின் செப�னானவர். யாருக்கு 
அஞ்சுதேவன்?

3 எனக்கு விதே�ாத�ாக ஒரு பா4ய�ி0ங்கினாலும், என் இருதயம் 
பயப்படாது; என்தே�ல் யுத்தம் எழும்பினாலும், இதிதே� நான் 
நம்பிக்மைகயாயிருப்தேபன்.

4 கர்த்த�ிடத்தில் ஒன்மை0 நான் தேகட்தேடன் அமைததேய நாடுதேவன்; நான் 
கர்த்தருமைடய �கிமை�மையப் பார்க்கும்படியாகவும், அவருமைடய 
ஆ�யத்தில் ஆ�ாய்ச்%ிசெ%ய்யும்படியாகவும், நான் என் Aவீனுள்4 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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நாசெ4ல்�ாம் கர்த்தருமைடய ஆ�யத்தில் தங்கியிருப்பமைததேய 
நாடுதேவன்.

5 தீங்குநா4ில் அவர் என்மைனத் தம்முமைடய கூடா�த்தில் �மை0த்து, 
என்மைனத் த�து கூடா� �மை0விதே� ஒ4ித்துமைவத்து, என்மைனக் 
கன்�மை�யின்தே�ல் உயர்த்துவார்.

13 நாதேனா, Aவீனுள்தே4ார் தேத%த்திதே� கர்த்தருமைடய நன்மை�மையக் 
காண்தேபன் என்று விசுவா%ியாதிருந்தால் செகட்டுப்தேபாயிருப்தேபன்.

14 கர்த்தருக்குக் காத்திரு; அவர் உன் இருதயத்மைத ஸ்தி�ப்படுத்துவார்;
திட�னதாயிருந்து, கர்த்தருக்தேக காத்திரு.

3. 2 நாளாக�ம் 32: 1 (சனபக�ிப்)-3, 6-8, 18, 20, 21 (க்கு 2nd.)

1 இக்கா�ியங்கள் நடந்தேத0ிவருமைகயில் அ%ீ�ியா �ாAாவாகிய 
%னசெக�ிப் வந்து, யூதாவுக்குள் பி�தேவ%ித்து, அ�ணான 
பட்டணங்களுக்கு எதி�ாகப் பா4ய�ி0ங்கி, அமைவகமை4த் தன் 
வ%�ாக்கிக்செகாள்4 நிமைனத்தான்.

2 %னசெக�ிப் வந்து, எரு%தே��ின்தே�ல் யுத்தம்பண்ண 
தேநாக்கங்செகாண்டிருப்பமைத எதே%க்கியா கண்டதேபாது,

3 நக�த்திற்குப் பு0ம்தேபயிருக்கி0 ஊற்றுகமை4த் தூர்த்துப்தேபாட, தன் 
பி�புக்கதே4ாடும் தன் ப�ாக்கி��%ாலிகதே4ாடும் 
ஆதே�ா%மைனபண்ணினான்; அதற்கு அவர்கள் 
உதவியாயிருந்தார்கள்.

6 Aனத்தின்தே�ல் பமைடத்தமை�வமை� மைவத்து, அவர்கமை4 
நக�வா%லின் வீதியிதே� தன்னண்மைடயில் கூடிவ�ச்செ%ய்து, 
அவர்கமை4 தேநாக்கி:

7 நீங்கள் திடன்செகாண்டு மைத�ிய�ாயிருங்கள்; அ%ீ�ியா �ாAாவுக்கும்
அவதேனாடிருக்கி0 ஏ�ா4�ான கூட்டத்திற்கும் பயப்படா�லும் 
க�ங்கா�லு�ிருங்கள்; அவதேனாடிருக்கி0வர்கமை4ப்பார்க்கிலும் 
நம்தே�ாடிருக்கி0வர்கள் அதிகம்.

8 அவதேனாடிருக்கி0து �ாம்%புயம், ந�க்குத் துமைணநின்று நம்முமைடய
யுத்தங்கமை4 நடத்த நம்தே�ாடிருக்கி0வர் நம்முமைடய தேதவனாகிய 
கர்த்தர்தாதேன என்று செ%ால்லி, அவர்கமை4த் தேதற்0ினான்; 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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யூதாவின் �ாAாவாகிய எதே%க்கியா செ%ான்ன இந்த 
வார்த்மைதக4ின்தே�ல் Aனங்கள் நம்பிக்மைக மைவத்தார்கள்.

18 அவர்கள் அ�ங்கத்தின்தே�லிருக்கி0 எரு%தே��ின் Aனங்கமை4ப் 
பயப்படுத்தி,க�ங்கப்பண்ணி, தாங்கள் நக�த்மைதப்பிடிக்கும்படி, 
அவர்கமை4ப் பார்த்து: யூதபாமைஷயிதே� �கா %த்த�ாய்க் கூப்பிட்டு,

20 இதினி�ித்தம் �ாAாவாகிய எதே%க்கியாவும் ஆதே�ாத்%ின் 
கு�ா�னாகிய ஏ%ாயா தீர்க்கத�ி%ியும் பி�ார்த்தித்து, 
வானத்மைததேநாக்கி அபய�ிட்டார்கள்.

21 அப்செபாழுது கர்த்தர் ஒரு தூதமைன அனுப்பினார்; அவன் 
அ%ீ�ியருமைடய �ாAாவின் பா4யத்திலுள்4 %க� 
ப�ாக்கி��%ாலிகமை4யும், தமை�வமை�யும், தே%னாபதிகமை4யும் 
அதம்பண்ணினான்; அப்படிதேய %னசெக�ிப் செ%த்தமுக�ாய்த் 
தன்தேத%த்திற்குத் திரும்பினான்; அங்தேக அவன் தன் தேதவனுமைடய 
தேகாவிலுக்குள் பி�தேவ%ிக்கி0தேபாது, அவனுமைடய கர்ப்பப்பி0ப்பான
%ி�ர் அவமைனப் பட்டயத்தால் செவட்டிப்தேபாட்டார்கள்.

4. சங்கதீம் 56: 1 (க்கு  :), 3, 4

1 தேதவதேன, எனக்கு இ�ங்கும்.
3 நான் பயப்படுகி0 நா4ில் உம்மை� நம்புதேவன்.
4 தேதவமைன முன்னிட்டு அவருமைடய வார்த்மைதமையப் புகழுதேவன்; 

தேதவமைன நம்பியிருக்கிதே0ன், நான் பயப்பதேடன்; �ாம்%�ானவன் 
எனக்கு என்ன செ%ய்வான்?

5. �ாற்கு 1: 1, 9, 35, 40-42

1 தேதவனுமைடய கு�ா�னாகிய இதேயசு கி0ிஸ்துவினுமைடய 
சுவிதே%ஷத்தின் ஆ�ம்பம்.

9 அந்த நாட்க4ில், இதேயசு கலிதே�யாவிலுள்4 நா%தே�த்தூ�ிலிருந்து 
வந்து, தேயார்தான் நதியில் தேயாவானால் ஞானஸ்நானம் செபற்0ார்.

35 அவர் அதிகாமை�யில், இருட்தேடாதேட எழுந்து பு0ப்பட்டு, 
வனாந்த��ான ஓ�ிடத்திற்குப்தேபாய், அங்தேக செAபம்பண்ணினார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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40 அப்செபாழுது குஷ்டதே�ாகி ஒருவன் அவ�ிடத்தில் வந்து, அவர் 
முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு: உ�க்குச் %ித்த�ானால் என்மைனச் 
சுத்த�ாக்க உம்�ால் ஆகும் என்று தேவண்டிக்செகாண்டான்.

41 இதேயசு �னதுருகி, மைகமைய நீட்டி, அவமைனத் செதாட்டு: எனக்குச் 
%ித்தமுண்டு, சுத்த�ாகு என்0ார்.

42 இப்படி அவர் செ%ான்னவுடதேன, குஷ்டதே�ாகம் அவமைன விட்டு 
நீங்கிற்று, அவன் சுத்த�ானான்.

6. �ாற்கு 5: 25-34

25 அப்செபாழுது பன்னி�ண்டு வருஷ�ாய்ப் செபரும்பாடுள்4 ஸ்தி�ீ,
26 அதேநக மைவத்தியர்க4ால் �ிகவும் வருத்தப்பட்டு, தனக்கு 

உண்டானமைவகமை4செயல்�ாம் செ%�வழித்தும், %ற்0ாகிலும் 
குண�மைடயா�ல் அதிக வருத்தப்படுகி0செபாழுது,

27 இதேயசுமைவக்கு0ித்துக் தேகள்விப்பட்டு: நான் அவருமைடய 
வஸ்தி�ங்கமை4யாகிலும் செதாட்டால் செ%ாஸ்த�ாதேவன் என்று 
செ%ால்லி;

28 Aனக்கூட்டத்துக்குள்தே4 அவருக்குப் பின்னாக வந்து, அவருமைடய 
வஸ்தி�த்மைதத் செதாட்டாள்.

29 உடதேன அவளுமைடய உதி�த்தின் ஊ0ல் நின்றுதேபாயிற்று; அந்த 
தேவதமைன நீங்கி ஆதே�ாக்கிய�மைடந்தமைத அவள் தன் %�ீ�த்திதே� 
உணர்ந்தாள்.

30 உடதேன இதேயசு தம்�ிலிருந்து வல்�மை� பு0ப்பட்டமைதத் த�க்குள் 
அ0ிந்து, Aனக்கூட்டத்துக்குள்தே4 திரும்பி: என் வஸ்தி�ங்கமை4த் 
செதாட்டது யார் என்று தேகட்டார்.

31 அவருமைடய %ீஷர்கள் அவமை� தேநாக்கி: தி�4ான Aனங்கள் உம்மை� 
செநருக்கிக்செகாண்டிருக்கி0மைத நீர் கண்டும், என்மைனத் செதாட்டது 
யார் என்று தேகட்கி0ீதே� என்0ார்கள்.

32 இமைதச் செ%ய்தவமை4க் காணும்படிக்கு அவர் சுற்0ிலும் பார்த்தார்.
33 தன்னிடத்திதே� %ம்பவித்தமைத அ0ிந்த அந்த ஸ்தி� ீயானவள் 

பயந்து, நடுங்கி, அவர் முன்பாக வந்து விழுந்து, 
உண்மை�மையசெயல்�ாம் அவருக்குச் செ%ான்னாள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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34 அவர் அவமை4ப் பார்த்து: �கதே4 உன் விசுவா%ம் உன்மைன 
இ�ட்%ித்தது, நீ %�ாதானத்தேதாதேடதேபாய், உன் தேவதமைன நீங்கி, 
சுக�ாயிரு என்0ார்.

7. லூக்கா 12: 32

32 பயப்படாதேத %ிறு�ந்மைததேய, உங்களுக்கு �ாஜ்யத்மைதக் செகாடுக்க 
உங்கள்பிதா பி�ிய�ாயிருக்கி0ார்.

8. பிலிப்பியர் 4: 1, 4, 6-9

1 ஆத�ால், எனக்குப் பி�ியமும் வாஞ்மை%யு�ான %தேகாத�தே�, 
எனக்குச் %ந்தேதாஷமும் கி� ீடமு�ானவர்கதே4, பி�ிய�ானவர்கதே4, 
இந்தப்படிதேய கர்த்தருக்குள் நிமை�த்திருங்கள்.

4 கர்த்தருக்குள் எப்செபாழுதும் %ந்தேதாஷ�ாயிருங்கள்; 
%ந்தேதாஷ�ாயிருங்கள் என்று �றுபடியும் செ%ால்லுகிதே0ன்.

6 நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவமை�ப்படா�ல், எல்�ாவற்மை0யுங்கு0ித்து 
உங்கள் விண்ணப்பங்கமை4 ஸ்தேதாத்தி�த்தேதாதேட கூடிய 
செAபத்தினாலும் தேவண்டுதலினாலும் தேதவனுக்குத் 
செத�ியப்படுத்துங்கள்.

7 அப்செபாழுது, எல்�ாப் புத்திக்கும்தே��ான தேதவ%�ாதானம் உங்கள் 
இருதயங்கமை4யும் உங்கள் %ிந்மைதகமை4யும் கி0ிஸ்து 
இதேயசுவுக்குள்4ாகக் காத்துக்செகாள்ளும்.

8 கமைட%ியாக, %தேகாத�தே�, உண்மை�யுள்4மைவகசெ4மைவகதே4ா, 
ஒழுக்கமுள்4மைவகசெ4மைவகதே4ா, நீதியுள்4மைவகசெ4மைவகதே4ா, 
கற்புள்4மைவகசெ4மைவகதே4ா, அன்புள்4மைவகசெ4மைவகதே4ா, 
நற்கீர்த்தியுள்4மைவகசெ4மைவகதே4ா, புண்ணியம் எதுதேவா, புகழ் 
எதுதேவா அமைவகமை4தேய %ிந்தித்துக்செகாண்டிருங்கள்.

9 நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அமைடந்தும் தேகட்டும் கண்டும் 
இருக்கி0மைவகசெ4மைவகதே4ா அமைவகமை4தேய செ%ய்யுங்கள்; 
அப்செபாழுது %�ாதானத்தின் தேதவன் உங்கதே4ாடிருப்பார்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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1. 410 : 29-30

கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் நமைடமுமை0யானது கி0ிஸ்துவின் 
நல்லிணக்கத்தின் முக்கிய கு0ிப்புடன் செதாடங்குகி0து, "பயப்படாதேத!"

2. 589 : 8-11

Aாசெபத் (தேநாவாவின் �கன்). ஒரு வமைகயான ஆன்�ீக அமை�தி, கடவுள் 
என்பது அமைனத்து இருப்புக4ின் செதய்வீகக் தேகாட்பாடு என்பமைதயும், 
�னிதன் அவனது தேயா%மைன, அவனது கவனிப்பின் குழந்மைத 
என்பமைதயும் பு�ிந்துசெகாள்வதில் இருந்து பாய்கி0து.

3. 516 : 9-13, 19-23, 28 (இமைறவன்)-29

கடவுள் எல்�ாவற்மை0யும் தனது செ%ாந்த %ாயலின்படி வடிவமை�க்கி0ார். 
வாழ்வு இருப்பிலும், உண்மை� உண்மை�யிலும், கடவுள் நன்மை�யிலும் 
பி�திபலிக்கி0து, இது அவர்க4ின் செ%ாந்த அமை�திமையயும் 
நி�ந்த�த்மைதயும் அ4ிக்கி0து. அன்பு, சுயந��ின்மை�யால் 
�கிழ்ச்%ியமைடகி0து, அமைனவமை�யும் அழகு �ற்றும் ஒ4ியில் 
கு4ிப்பாட்டுகி0து. … �னிதன், அவனது %ாயலில் பமைடக்கப்பட்டான், முழு 
பூ�ியின் �தீும் கடவு4ின் ஆதிக்கத்மைத உமைடயவன் �ற்றும் 
பி�திபலிக்கி0ான். ஆணும் செபண்ணும் கடவுளுடன் இமைணந்து 
வாழ்பவர்க4ாகவும் நித்திய�ானவர்க4ாகவும் என்செ0ன்றும் 
�கிமை�ப்படுத்தப்பட்ட த�த்தில் எல்மை�யற்0 தந்மைத-தாய் கடவுமை4 
பி�திபலிக்கி0ார்கள்.

செதய்வீக ஆவிமையப் பி�திபலிக்க கடவுள் �னிதமைனத் தம் %ாயலில் 
பமைடத்தார்.

4. 302 : 14-19

�னிதமைனப் பற்0ிய ந�து வமை�யமை0மையத் செதாடர்வதன் மூ�ம், 
இணக்க�ான �ற்றும் அழியாத �னிதன் என்செ0ன்றும் இருந்தான் 
என்பமைத நிமைனவில் செகாள்தேவாம். இந்த அ0ிக்மைக உண்மை�யின் 
அடிப்பமைடயி�ானது, கட்டுக்கமைத அல்�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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5. 475 : 28-31

�னிதன் பாவம், தேநாய் �ற்றும் ��ணத்திற்கு தகுதியற்0வன். 
உண்மை�யான �னிதன் ப�ிசுத்தத்திலிருந்து வி�க முடியாது, அல்�து 
�னிதன் ப�ிணா� வ4ர்ச்%ியமைடந்த கடவு4ால் பாவம் செ%ய்வதற்கான 
தி0மைன அல்�து சுதந்தி�த்மைத உருவாக்க முடியாது.

6. 243 : 30-6

தேநாயும், பாவமும், ��ணமும் வாழ்வின் ப�ன்கள் அல்�. அமைவ 
%த்தியம் அழிக்கும் மு�ண்பாடுகள். ப�ிபூ�ண�ானது அபூ�ணத்மைத 
உயிர்ப்பிக்காது. கடவுள் நல்�வ�ாகவும், அமைனத்து உயி�ினங்க4ின் 
ஆதா��ாகவும் இருப்பதால், அவர் தார்�ீக அல்�து உடல் ஊனத்மைத 
உருவாக்குவதில்மை�; எனதேவ அத்தமைகய %ிமைதவு உண்மை�யானது 
அல்�, ஆனால் அது ஒரு �ாமைய, பிமைழயின் �ாயம். செதய்வீக 
விஞ்ஞானம் இந்த �கத்தான உண்மை�கமை4 செவ4ிப்படுத்துகி0து. 
அவற்0ின் அடிப்பமைடயில் இதேயசு எந்த வடிவத்திலும் பிமைழக்கு 
அஞ்%ா�ல் அல்�து கீழ்ப்படிந்து வாழவில்மை� என்பமைத 
செவ4ிப்படுத்தினார்.

7. 151 : 18 (பயம்)-5

பயம் இருப்பமைதயும் அதன் செ%யமை�யும் நிறுத்ததேவ இல்மை�. இ�த்தம், 
இதயம், நுமை�யீ�ல், மூமை4 தேபான்0வற்றுக்கும் உயிருக்கும், 
கடவுளுக்கும் எந்த %ம்பந்தமும் இல்மை�. உண்மை�யான �னிதனின் 
ஒவ்செவாரு செ%யல்பாடும் செதய்வீக �னத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகி0து. 
�னித �னதுக்கு செகால்�தேவா குணப்படுத்ததேவா %க்தி இல்மை�, 
கடவு4ின் �னிதனின் �தீு அதற்கு எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்மை�. 
�னிதமைன உருவாக்கிய செதய்வீக �னம் தனது செ%ாந்த உருவத்மைதயும் 
%ாயமை�யும் ப�ா��ிக்கி0து. �னித �னம் கடவுளுக்கு எதி�ானது �ற்றும்
செ%யின்ட் பால் அ0ிவித்தபடி தள்4ி மைவக்கப்பட தேவண்டும். 
உண்மை�யில் இருப்பசெதல்�ாம் செதய்வீக �னமும் அதன் தேயா%மைனயும் 
�ட்டுதே�, இந்த �னதில், முழு உயி�ினமும் இணக்க�ாகவும் 
நித்திய�ாகவும் காணப்படுகி0து. தேந�ான �ற்றும் குறுகிய வழி, இந்த 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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உண்மை�மையப் பார்ப்பதும், ஒப்புக்செகாள்வதும், இந்த %க்திக்கு 
அடிபணிவதும், %த்தியத்தின் வழிகாட்டுதமை�ப் பின்பற்றுவதும் ஆகும்.

அந்த அழியும் �னம், ��ண உடலின் ஒவ்செவாரு உறுப்மைபயும் 
ஆள்வதாகக் கூறுகி0து, எங்க4ிடம் ஏ�ா4�ான %ான்றுகள் உள்4ன. 
ஆனால் இந்த �னம் என்று அமைழக்கப்படுவது ஒரு கட்டுக்கமைத, தே�லும் 
அதன் செ%ாந்த %ம்�தத்தால் உண்மை�க்கு அடிபணிய தேவண்டும். இது 
ஒரு �ன்ன�ின் செ%ங்தேகாமை�ப் பயன்படுத்தும், ஆனால் அது 
%க்தியற்0து. அழியாத செதய்வீக �னம் அதன் அமைனத்து 
இமை0யாண்மை�மையயும் ப0ித்து, ��ண �னமைத தன்னிட�ிருந்து 
காப்பாற்றுகி0து.

8. 380 : 15-21, 28-19

பயத்தின் உடல் விமை4வுகள் அதன் �ாமையமைய வி4க்குகின்0ன. 
%ங்கிலியால் பிமைணக்கப்பட்ட %ிங்கத்மைதப் பார்ப்பது, ஒரு 
வ%ந்தத்திற்காக குனிந்து, ஒரு �னிதமைனப் பயமுறுத்தக்கூடாது. 
தேநாமைய %ங்கிலியாக்கும் உண்மை�மைய அ0ியாத �னது என்று 
செ%ால்�ப்படும் தேநாயின் நம்பிக்மைகயால் தான் உடல் பாதிக்கப்படுகி0து. 
%த்தியத்தின் %க்திமையத் தவி� தேவசெ0துவும் பிமைழயின் பயத்மைதத் 
தடுக்கவும், பிமைழயின் �தீு �னிதனின் ஆதிக்கத்மைத நிரூபிக்கவும் 
முடியாது.

கடவுளுக்கு எதி�ான ஒரு %க்தி இருக்கி0து, அல்�து நல்�து என்று 
நம்புவமைத விட, இந்த எதிர்க்கும் %க்திமைய கடவுள் தனக்கு எதி�ாக, 
வாழ்க்மைக, ஆதே�ாக்கியம், நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றுக்கு எதி�ாகப் 
பயன்படுத்துவதற்கான வலிமை�மையக் செகாடுக்கி0ார் என்று நம்புவமைத 
விட �னவருத்தம் எதுவும் இல்மை�.

�னிதமைன ஆள்வதாகக் கருதப்படும் செபாரு4ின் அல்�து உடலின் 
ஒவ்செவாரு %ட்டமும், கடவுள், வாழ்க்மைகயின் %ட்டத்தால் செவற்0ிட�ாகவும்
செவற்0ிட�ாகவும் ஆக்கப்படுகி0து. கடவுள் ந�க்குக் செகாடுத்த 
உ�ிமை�கமை4ப் பற்0ி அ0ியா�ல், அநியாய�ான ஆமைணகளுக்கு 
அடிபணிகிதே0ாம், கல்வியின் %ார்பு இந்த அடிமை�த்தனத்மைதச் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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செ%யல்படுத்துகி0து. பாவத்திற்கு அதன் தேதமைவகள் உள்4ன என்0 
கா�ணத்திற்காக பாவச் தே%ாதமைனக்கு நீங்கள் அடிபணிவமைத விட, 
நீங்கள் தேநாய்வாய்ப்பட்டிருக்கி0ீர்கள் அல்�து அந்த அமை�ப்பில் 
ஏதேதனும் தேநாய் உருவாகி0து என்0 �ாமையமைய அனுபவிக்கத் தயா�ாக 
இருக்காதீர்கள்.

%ி� கூ0ப்படும் %ட்டங்கமை4 �றீும் தேபாது, ஆபத்து இருப்பதாக 
கூறுகி0ீர்கள். இந்த பயம் ஆபத்து �ற்றும் உடல் விமை4வுகமை4 
தூண்டுகி0து. தார்�ீக அல்�து ஆன்�ீக %ட்டத்மைதத் தவி� எமைதயும் 
�றீுவதால் நாம் உண்மை�யில் பாதிக்கப்பட முடியாது. ��ண 
நம்பிக்மைகயின் விதிகள் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ, ஆன்�ா அழியாதது 
என்பமைதயும், �னிதர்கள் இ0க்கும் தேந�ங்கள், கா�ங்கள் �ற்றும் 
தேநாய்க4ின் வமைககமை4 ��ண �னத்தால் %ட்ட�ாக்க முடியாது 
என்பமைதயும் பு�ிந்துசெகாள்வதன் மூ�ம் அழிக்கப்படுகி0து. கடவுள் 
%ட்ட�ியற்றுபவர், ஆனால் அவர் காட்டு�ி�ாண்டித்தன�ான 
கு0ியீடுக4ின் ஆ%ி�ியர் அல்�. எல்மை�யற்0 வாழ்க்மைக �ற்றும் 
அன்பில், தேநாய், பாவம் அல்�து ��ணம் இல்மை�, தே�லும் எல்மை�யற்0 
கடவு4ில் நாம் வாழ்கிதே0ாம், நகர்கிதே0ாம், இருக்கிதே0ாம் என்று தேவதம் 
அ0ிவிக்கி0து.

9. 425 : 23-28

செபாரு4ின் �ீதான நம்பிக்மைக செவற்0ி செபற்0ால் உணர்வு ஒரு %ி0ந்த 
உடமை� உருவாக்குகி0து. ஆன்�ீக பு�ிதலின் மூ�ம் %�ியான செபாருள் 
நம்பிக்மைக �ற்றும் ஆவி உங்கமை4 புதிதாக உருவாக்கும். கடவுமை4ப் 
புண்படுத்துவமைதத் தவி� நீங்கள் �ீண்டும் ஒருதேபாதும் பயப்பட 
�ாட்டீர்கள், இதயம் அல்�து உடலின் எந்தப் பகுதியும் உங்கமை4 அழிக்க 
முடியும் என்று நீங்கள் ஒருதேபாதும் நம்ப �ாட்டீர்கள்.

10.   390 : 12-21, 29-4

தேநாயின் முதல் அ0ிகு0ிகள் தேதான்றும்தேபாது, செதய்வீக அ0ிவியலுடன்
செபாருள் உணர்வுக4ின் %ாட்%ியத்மைத �றுக்கவும். உங்கள் உயர்ந்த 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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நீதி உணர்வு, நீங்கள் %ட்டம் என்று செபய�ிடும் ��ணக் கருத்துக4ின் 
தவ0ான செ%யல்முமை0மைய அழிக்கட்டும், பின்னர் நீங்கள் ஒரு 
தேநாய்வாய்ப்பட்ட அமை0யில் அமைடத்து மைவக்கப்பட �ாட்டீர்கள் அல்�து 
பிமைழயின் மூ�ம் தேகா�ப்பட்ட கமைட%ி அப�ாதத்மைத செ%லுத்துவதில் 
துன்பத்தின் படுக்மைகயில் கிடத்தப்பட �ாட்டீர்கள். . "உன் எதி�ிக்கு நீ 
வழியில் இருக்கும்தேபாது அவனுடன் விமை�வாக உடன்படுங்கள்." 
எண்ணத்தின் �தீு வ4� பாவம் அல்�து தேநாயின் கூற்றுக்கு 
ஆ4ாகாதீர்கள்.

ஒரு %ட்ட�ன்0 உறுப்பினர் �னிதாபி�ான�ற்0 %ட்டத்மைத 
நிமை0தேவற்றுவமைதத் தேதாற்கடிக்கப் பயன்படுத்துவமைதப் தேபா� 
%க்திவாய்ந்த �ன எதிர்ப்புடன் தேநாயின் ஆ�ம்ப நிமை�கமை4ச் 
%ந்திக்கவும். ஆவியின் தே��ாதிக்கத்திற்கு எதி�ாக அணிவகுத்துள்4 
செபாருள் என்0 �ாற்றுப்செபய�ின் �னுமைவத் தூக்கிசெய0ிய 
%த்தியத்தின் ஆவியின் நனவான வலிமை�யில் எழுங்கள். ��ண 
%ிந்தமைன �ற்றும் தேநாய் �ற்றும் பாவம் �ீதான அதன் நம்பிக்மைகக4ின்
உருவங்கமை4 அழிக்கவும்.

11.   495 : 16-24

பயதே�ா %ந்தேதகதே�ா உங்கள் செத4ிவான உணர்வு �ற்றும் அமை�தியான 
நம்பிக்மைகமைய �மை0க்க தேவண்டாம், வாழ்க்மைகயின் இணக்க�ான - 
வாழ்க்மைக நித்திய�ாக இருப்பமைதப் தேபா� - வாழ்க்மைகயில் இல்�ாத 
எந்த வலி�ிகுந்த உணர்மைவயும் அல்�து நம்பிக்மைகமையயும் அழிக்க 
முடியும். கி�ிஸ்துவர் அ0ிவியல், உடல் உணர்வுக்கு பதி�ாக, இருப்பது 
பற்0ிய உங்கள் பு�ிதமை� ஆத�ிக்கட்டும், தே�லும் இந்த பு�ிதல் பிமைழமைய
%த்தியத்துடன் �ாற்றும், இ0ப்மைப அழியாத தன்மை�யுடன் �ாற்றும், 
�ற்றும் அமை�தியின்மை�மைய நல்லிணக்கத்துடன் �ாற்றும்.

12.   442 : 27 ("பயம்)-29

"பயப்படாதேத %ிறு�ந்மைததேய, உங்களுக்கு �ாஜ்யத்மைதக் செகாடுக்க 
உங்கள்பிதா பி�ிய�ாயிருக்கி0ார்." இந்த உண்மை� கி0ிஸ்தவ 
அ0ிவியல்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே��ி தேபக்கர் எடி

தினச�ி ப4பம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செAபிப்பது இந்த திருச்%மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பின�ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய �ாஜ்யம் வா;"  செதய்வீக %த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்0ின் ஆட்%ி என்னுள் நிமை�செப0ட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை4யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க4ிடமும் பா%த்மைத வ4ப்படுத்தி, அவற்மை0 ஆ4ட்டும்!

%ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் %ர்ச்%ின் உறுப்பினர்க4ின் தேநாக்கங்கள் அல்�து செ%யல்கமை4
விதே�ாததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அ0ிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகி0து;  ஒரு கி0ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ%திகமை4யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான %தேகாத�த்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்0ிலும்
பி�திபலிக்கி0ார். இந்த திருச்%மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க4ிலிருந்தும்,  தீர்க்கத�ி%னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ா%மைன,  செ%ல்வாக்கு செ%லுத்துதல் அல்�து தவ0ாக செ%ல்வாக்கு
செ%லுத்துதல் ஆகியவற்0ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

%ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி��ிப்பு �னந� ஆதே�ா%மைனகளுக்கு எதி�ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்%மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பின�ின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ�து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ%ய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �0க்கதேவா
பு0க்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கி�ிமையக4ால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது தே��ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபி4ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ%னங்க4ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.


