
 பக்கம் 1ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 1, 2021
தமை�ப்ப: காதல்

ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஆகஸ்ட் 1, 2021

தமை�ப்ப — காதல்

ககால்டன் உமை�:  க�ா�ர் 13 : 10

"ஆத�ால் அன்பு நியாயப்பிர�ாணத்தின் நிமை!வே#றுத�ாயிருக்கி!து."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: भजनसंग्रह 119 : 97, 114, 117,
127, 133, 165

97 உ�து வே#தத்தில் நான் எவ்#ளவு பிரிய�ாயிருக்கிவே!ன்! நாள் 
முழுதும் அது என் தியானம்.

114 என் �மை!#ிடமும் என் வேகடகமும் நீவேர; உம்முமைடய 
#சனத்துக்குக் காத்திருக்கிவே!ன்.

117 என்மைன ஆதரித்தருளும்; அப்பபாழுது நான் இரட்சிக்கப்பட்டு 
எக்கா�மும் உம்முமைடய பிர�ாணங்களின்வேபரில் 
வேநாக்க�ாயிருப்வேபன்.

127 ஆத�ால் பபான்னிலும் பசும்பபான்னிலும் அதிக�ாய் உ�து 
கற்பமைனகளில் பிரியப்படுகிவே!ன்.

133 உம்முமைடய #ார்த்மைதயிவே� என் கா�டிகமைள நிமை�ப்படுத்தி, 
ஒரு அநியாயமும் என்மைன ஆளப#ாட்டாவேதயும்.

165 உம்முமைடய வே#தத்மைத வேநசிக்கி!#ர்களுக்கு �ிகுந்த 
ச�ாதானமுண்டு; அ#ர்களுக்கு இட!லில்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் வேத#ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேCம்ஸ் மைபபிளின் வே#த வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் பாடப்புத்தகம், அ!ி#ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வே#த#சனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. கயாசுவா 22 : 5 (எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள்)

5 ... ஆனாலும் நீங்கள் உங்கள் வேத#னாகிய கர்த்தரில் அன்புகூர்ந்து, 
அ#ருமைடய #ழிகளிப�ல்�ாம் நடந்து, அ#ர் கற்பமைனகமைளக் 
மைகக்பகாண்டு, அ#மைரப் பற்!ிக்பகாண்டிருந்து, அ#மைர உங்கள் 
முழு இருதயத்வேதாடும் உங்கள் முழு ஆத்து�ாவே#ாடும் 
வேச#ிக்கி!தற்காக, கர்த்தரின் தாசனாகிய வே�ாவேச உங்களுக்குக் 
கற்பித்த கற்பமைனயின்படிவேயயும் நியாயப்பிர�ாணத்தின்படிவேயயும்
பசய்யும்படி�ாத்திரம் ப#கு சா#தான�ாயிருங்கள் என்!ான்.

2. ரூத் 1 : 1, 2 (க்கு 3rd ,), 3-6, 8, 9 (பிறகு)-11 (க்கு 1st ,), 12 
(க்கு .), 14 (க்கு :), 16, 19 (க்கு.)

1 யாயாதிபதிகள் நியாயம் #ிசாரித்து#ரும் நாட்களில், வேதசத்திவே� 
பஞ்சம் உண்டாயிற்று; அப்பபாழுது யூதா#ிலுள்ள பபத்ப�வேகம் 
ஊரானாகிய ஒரு �னுஷன் தன் �மைன#ிவேயாடும் இரண்டு 
கு�ாரவேராடுங்கூட வே�ா#ாப் வேதசத்திவே� வேபாய்ச் சஞ்சரித்தான்.

2 அந்த �னுஷனுமைடய வேபர் எலிப�வே�க்கு, அ#ன் �மைன#ியின் வேபர்
நவேகா�ி, அ#னுமைடய இரண்டு கு�ாரரில் ஒரு#ன் வேபர் �க்வே�ான், 
�ற்ப!ாரு#ன் வேபர் கிலிவேயான்; யூதா#ிலுள்ள பபத்ப�வேகம் 
ஊராகிய எப்பிராத்தியராகிய அ#ர்கள் வே�ா#ாப்வேதசத்திற்குப் 
வேபாய், அங்வேக இருந்து#ிட்டார்கள்.

3 நவேகா�ியின் புருஷனாகிய எலிப�வே�க்கு இ!ந்துவேபானான்; 
அ#ளும் அ#ளுமைடய இரண்டு கு�ாரரும் �ாத்திரம் இருந்தார்கள்.

4 இ#ர்கள் வே�ா#ாபியரில் பபண் பகாண்டார்கள்; அ#ர்களில் 
ஒருத்தி வேபர் ஒர்பாள், �ற்!#ள் வேபர் ரூத்; அங்வேக ஏ!க்குமை!யப் 
பத்து#ருஷம் #ாசம் பண்ணினார்கள்.

5 பின்பு �க்வே�ான் கிலிவேயான் என்னும் அ#ர்கள் இரு#ரும் 
இ!ந்துவேபானார்கள்; அந்த ஸ்திரீ தன் கு�ாரர் இரு#மைரயும் தன் 
புருஷமைனயும் இழந்து தனித்த#ளானாள்.

6 கர்த்தர் தம்முமைடய Cனங்கமைளச் சந்தித்து, அ#ர்களுக்கு ஆகாரம் 
அருளினார் என்று அ#ள் வே�ா#ாப்வேதசத்திவே� வேகள்#ிப்பட்டு, தன் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் வேத#ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேCம்ஸ் மைபபிளின் வே#த வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் பாடப்புத்தகம், அ!ி#ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வே#த#சனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ரு�க்கவேளாவேடகூட வே�ா#ாப் வேதசத்திலிருந்து திரும்பி#ரும்படி 
எழுந்து,

8 நவேகா�ி தன் இரண்டு �ரு�க்கமைளயும் வேநாக்கி: நீங்கள் இரு#ரும் 
உங்கள் தாய்வீட்டுக்குத் திரும்பிப்வேபாங்கள்; 
�ரித்துப்வேபான#ர்களுக்கும் எனக்கும் நீங்கள் தமையபசய்ததுவேபா�,
கர்த்தர் உங்களுக்கும் தமையபசய்#ாராக.

9 கர்த்தர் உங்கள் இரு#ருக்கும் #ாய்க்கும் புருஷனுமைடய வீட்டிவே� 
நீங்கள் சுக�ாய் #ாழ்ந்திருக்கச் பசய்#ாராக என்று பசால்லி, 
அ#ர்கமைள முத்த�ிட்டாள். அப்பபாழுது அ#ர்கள் சத்த�ிட்டு அழுது,
அ#மைளப் பார்த்து:

10 உம்முமைடய Cனத்தண்மைடக்வேக உம்முடன்கூட #ருவே#ாம் 
என்!ார்கள்.

11 அதற்கு நவேகா�ி: 
12 என் �க்கவேள, திரும்பிப்வேபாங்கள்; நான் #யதுபசன்!#ள்; ஒரு 

புருஷனுடன் #ாழத்தக்க#ளல்�.
14 அப்பபாழுது அ#ர்கள் சத்த�ிட்டு அதிக�ாய் அழுதார்கள்.
16 அதற்கு ரூத்: நான் உம்மை�ப் பின்பற்!ா�ல் உம்மை�#ிட்டுத் 

திரும்பிப் வேபா#மைதக்கு!ித்து, என்வேனாவேட வேபசவே#ண்டாம்; நீர் 
வேபாகும் இடத்திற்கு நானும் #ருவே#ன்; நீர் தங்கும் இடத்திவே� 
நானும் தங்குவே#ன்; உம்முமைடய Cனம் என்னுமைடய Cனம்; 
உம்முமைடய வேத#ன் என்னுமைடய வேத#ன்.

19 அப்படிவேய இரு#ரும் பபத்ப�வேகம் �ட்டும் நடந்துவேபானார்கள்.

3. ரூத் 2 : 1, 2 (க்கு 1st .), 5, 6, 8-12

1 நவேகா�ிக்கு அ#ளுமைடய புருஷனாகிய எலிப�வே�க்கின் 
உ!#ின்முமை!யில் வேபா#ாஸ் என்னும் வேபருள்ள �ிகுந்த 
ஆஸ்திக்காரனாகிய இனத்தான் ஒரு#ன் இருந்தான்.

2 வே�ா#ாபிய ஸ்திர ீயான ரூத் என்ப#ள் நவேகா�ிமையப் பார்த்து: நான் 
#யல்ப#ளிக்குப் வேபாய், யாருமைடய கண்களில் எனக்குத் 
தமையகிமைடக்குவே�ா, அ#ர் பி!வேக கதிர்கமைளப் 
பபாறுக்கிக்பகாண்டு#ருகிவே!ன் என்!ாள்; அதற்கு இ#ள்: என் 
�கவேள, வேபா என்!ாள்.

5 பின்பு வேபா#ாஸ் அறுக்கி!#ர்கள் வே�ல் கண்காணியாக 
மை#க்கப்பட்ட தன் வே#மை�க்காரமைன வேநாக்கி: இந்தப் 
பபண்பிள்மைள யாருமைடய#ள் என்று வேகட்டான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் வேத#ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேCம்ஸ் மைபபிளின் வே#த வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் பாடப்புத்தகம், அ!ி#ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வே#த#சனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 4ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 1, 2021
தமை�ப்ப: காதல்

6 அறுக்கி!#ர்கள்வே�ல் கண்காணியாக மை#க்கப்பட்ட அந்த 
வே#மை�க்காரன் பிரதியுத்தர�ாக: இ#ள் வே�ா#ாப் வேதசத்திலிருந்து 
நவேகா�ிவேயாவேடகூட #ந்த வே�ா#ாபிய பபண்பிள்மைள.

8 அப்பபாழுது வேபா#ாஸ் ரூத்மைதப்பார்த்து: �கவேள, வேகள்; 
பபாறுக்கிக்பகாள்ள வே#வே! #யலில் வேபாகா�லும், 
இவ்#ிடத்மைத#ிட்டுப் வேபாகா�லும், இங்வேக என் ஊழியக்காரப் 
பபண்கவேளாடு கூடவே# இரு.

9 அ#ர்கள் அறுப்பறுக்கும் #யமை� நீ பார்த்து, அ#ர்கள் பி!வேக வேபா; 
ஒரு#ரும் உன்மைனத் பதாடாதபடிக்கு, வே#மை�க்காரருக்குக் 
கட்டமைளயிட்டிருக்கிவே!ன்; உனக்குத் தாகம் எடுத்தால், 
தண்ணீர்க்குடங்களண்மைடக்குப் வேபாய், வே#மை�க்காரர் 
ப�ாண்டுபகாண்டு #ருகி!திவே� குடிக்க�ாம் என்!ான்.

10 அப்பபாழுது அ#ள் தமைரயிவே� முகங்குப்பு! #ிழுந்து #ணங்கி: 
நான் அந்நியவேதசத்தாளாயிருக்க, நீர் என்மைன #ிசாரிக்கும்படி 
எனக்கு எதினாவே� உம்முமைடய கண்களில் தமைய கிமைடத்தது 
என்!ாள்.

11 அதற்குப் வேபா#ாஸ் பிரதியுத்தர�ாக: உன் புருஷன் �ரண�மைடந்த 
பின்பு, நீ உன் �ா�ியாருக்காகச் பசய்ததும், நீ உன் தகப்பமைனயும் 
உன் தாமையயும், உன் Cந்�வேதசத்மைதயும் #ிட்டு, முன்வேன நீ 
அ!ியாத Cனங்களிடத்தில் #ந்ததும் எல்�ாம் எனக்கு #ி#ர�ாய்த் 
பதரி#ிக்கப்பட்டது.

12 உன் பசய்மைகக்குத்தக்க ப�மைனக் கர்த்தர் உனக்குக் 
கட்டமைளயிடு#ாராக; இஸ்ரவே#லின் வேத#னாகிய கர்த்தருமைடய 
பசட்மைடகளின்கீழ் அமைடக்க��ாய் #ந்த உனக்கு அ#ராவே� 
நிமை!#ான ப�ன் கிமைடப்பதாக என்!ான்.

4. பசப்பனியா 3 : 17

17 உன் வேத#னாகிய கர்த்தர் உன் நடு#ில் இருக்கி!ார்; அ#ர் 
#ல்�மை�யுள்ள#ர், அ#ர் இரட்சிப்பார்; அ#ர் உன்வேபரில் 
சந்வேதாஷ�ாய் �கிழ்ந்து தம்முமைடய அன்பினி�ித்தம் 
அ�ர்ந்திருப்பார்; அ#ர் உன்வேபரில் பகம்பீர�ாய்க் களிகூரு#ார்.

5. க�ா�ர் 13 : 8, 10

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் வேத#ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேCம்ஸ் மைபபிளின் வே#த வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் பாடப்புத்தகம், அ!ி#ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வே#த#சனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 ஒரு#ரிடத்திப�ாரு#ர் அன்புகூருகி! கடவேனயல்�ா�ல், 
�ற்ப!ான்!ிலும் ஒரு#னுக்கும் கடன்படாதிருங்கள்; பி!னிடத்தில் 
அன்புகூருகி!#ன் நியாயப்பிர�ாணத்மைத நிமை!வே#ற்றுகி!ான்.

10 அன்பானது பி!னுக்குப் பபால்�ாங்குபசய்யாது; ஆத�ால் அன்பு 
நியாயப்பிர�ாணத்தின் நிமை!வே#றுத�ாயிருக்கி!து.

6. க�ாத்தியர் 5 : 14

14 உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூரு#துவேபா�ப் பி!னிடத்திலும் 
அன்புகூரு#ாயாக, என்கி! இந்த ஒவேர #ார்த்மைதயிவே� 
நியாயப்பிர�ாணம் முழு#தும் நிமை!வே#றும்.

7. 1 கயாவான் 4 : 7, 8, 10 (க்கு 3rd ,), 11, 12, 16, 18, 19, 21

7 பிரிய�ான#ர்கவேள, ஒரு#ரிப�ாரு#ர் அன்பாயிருக்கக்கடவே#ாம்; 
ஏபனனில் அன்பு வேத#னால் உண்டாயிருக்கி!து; அன்புள்ள 
எ#னும் வேத#னால் பி!ந்து, அ#மைர அ!ிந்திருக்கி!ான்.

8 அன்பில்�ாத#ன் வேத#மைன அ!ியான், வேத#ன் அன்பாகவே# 
இருக்கி!ார்.

10 நாம் வேத#னிடத்தில் அன்புகூர்ந்ததினால் அல்�, அ#ர் நம்�ிடத்தில் 
அன்புகூர்ந்து, நம்முமைடய பா#ங்கமைள நி#ிர்த்திபசய்கி! 
கிருபாதாரபலியாகத் தம்முமைடய கு�ாரமைன அனுப்பினதினாவே� 
அன்பு உண்டாயிருக்கி!து.

11 பிரிய�ான#ர்கவேள, வேத#ன் இவ்#ித�ாய் நம்�ிடத்தில் 
அன்புகூர்ந்திருக்க, நாமும் ஒரு#ரிடத்தில் ஒரு#ர் அன்புகூரக் 
கடனாளிகளாயிருக்கிவே!ாம்.

12 வேத#மைன ஒரு#ரும் ஒருவேபாதும் கண்டதில்மை�; நாம் 
ஒரு#ரிடத்தில் ஒரு#ர் அன்புகூர்ந்தால் வேத#ன் ந�க்குள் 
நிமை�த்திருக்கி!ார்; அ#ருமைடய அன்பும் ந�க்குள் பூரணப்படும்.

16 வேத#ன் நம்வே�ல் மை#த்திருக்கி! அன்மைப நாம் அ!ிந்து 
#ிசு#ாசித்திருக்கிவே!ாம். வேத#ன் அன்பாகவே# இருக்கி!ார்; 
அன்பில் நிமை�த்திருக்கி!#ன் வேத#னில் நிமை�த்திருக்கி!ான், 
வேத#னும் அ#னில் நிமை�த்திருக்கி!ார்.

18 அன்பிவே� பய�ில்மை�; பூரண அன்பு பயத்மைதப் பு!ம்வேப தள்ளும்; 
பய�ானது வே#தமைனயுள்ளது, பயப்படுகி!#ன் அன்பில் 
பூரணப்பட்ட#ன் அல்�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் வேத#ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேCம்ஸ் மைபபிளின் வே#த வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் பாடப்புத்தகம், அ!ி#ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வே#த#சனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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19 அ#ர் முந்தி நம்�ிடத்தில் அன்புகூர்ந்தபடியால் நாமும் அ#ரிடத்தில் 
அன்புகூருகிவே!ாம்.

21 வேத#னிடத்தில் அன்புகூருகி!#ன் தன் சவேகாதரனிடத்திலும் 
அன்புகூரவே#ண்டுப�ன்கி! இந்தக் கற்பமைனமைய அ#ராவே� 
பபற்!ிருக்கிவே!ாம்.

8. 1 கயாவான் 5: 3 (க்கு :)

3 நாம் வேத#னுமைடய கற்பமைனகமைளக் மைகக்பகாள்#வேத அ#ரிடத்தில் 
அன்புகூரு#தாம்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 384 : 5-6

அன்பின் சட்டத்தால் ந�க்கு உறுதியளிப்வேபாம்.

2. 494 : 10-15

பதய்வீக அன்பு எப்வேபாதும் பூர்த்தி பசய்யப்பட்டுள்ளது, எப்வேபாதும் 
ஒவ்ப#ாரு �னித வேதமை#கமைளயும் பூர்த்தி பசய்யும். 
வேதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்மைகயில் அல்�து ஒரு கு!ிப்பிட்ட 
கா�த்திற்கு �ட்டுவே� குண�மைடய பதய்வீக சக்திமைய இவேயசு 
நிரூபித்தார் என்று கற்பமைன பசய்#து நல்�தல்�, ஏபனன்!ால் எல்�ா 
�னிதர்களுக்கும் ஒவ்ப#ாரு �ணி வேநரத்திலும் பதய்வீக அன்பு எல்�ா 
நன்மை�கமைளயும் அளிக்கி!து.

கிருமைபயின் அதிசயம் அன்பிற்கு அதிசயம் அல்�.

3. 454 : 17-24

குணப்படுத்துதல் �ற்றும் கற்பித்தல் இரண்டிலும் கடவுள் �ற்றும் 
�னிதனுக்கான அன்பு உண்மை�யான ஊக்க�ாகும். அன்பு 
#ழி#குக்கி!து, ப#ளிச்சம் தருகி!து, நிய�ிக்கி!து, 
#ழிநடத்துகி!து. சரியான வேநாக்கங்கள் சிந்தமைனக்கு 
பினியன்கமைளயும், வேபச்சு �ற்றும் பசயலுக்கு #லிமை�மையயும் 
சுதந்திரத்மைதயும் தருகின்!ன. சத்தியத்தின் பலிபீடத்தில் அன்பு 
பாதிரியார். பதய்வீக அன்பு �ரண �னதின் நீரில் பசல்� 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் வேத#ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேCம்ஸ் மைபபிளின் வே#த வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் பாடப்புத்தகம், அ!ி#ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வே#த#சனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 7ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 1, 2021
தமை�ப்ப: காதல்

பபாறுமை�யாக காத்திருங்கள், வே�லும் சரியான கருத்மைத 
உரு#ாக்குங்கள். பபாறுமை� "அ#ளுமைடய சரியான வே#மை�மையக் 
பகாண்டிருக்க வே#ண்டும்."

4. 243 : 4-13, 25-29

பகாதிக்கும் எண்பணயிலிருந்து,  உ�ிழும் உமை�யில் இருந்து,
சிங்கத்தின் தாமைடகளிலிருந்து �னிதர்கமைள #ிடு#ித்த நச்சு
மை#ப்பமைர தீங்கு #ிமைள#ிக்காத பதய்வீக அன்பு,  ஒவ்ப#ாரு
#யதிலும் வேநாயுற்!#ர்கமைள குண�ாக்கி,  பா#த்மைதயும்
�ரணத்மைதயும் ப#ன்ப!டுக்க முடியும்.  இது இவேயசு#ின்
ஆர்ப்பாட்டங்கமைள �ீ!முடியாத சக்தியுடனும் அன்புடனும் முடிசூட்டியது.
தீர்க்கதரிசிகள் �ற்றும் அப்வேபாஸ்த�ர்களின் பண்மைடய
ஆர்ப்பாட்டங்கமைள உறுதிப்படுத்தவும் திரும்பத் திரும்பவும் அவேத "�னம்
...  கி!ிஸ்து இவேயசு#ிலும் இருந்தது"  எப்வேபாதும் அ!ி#ியல்
கடிதத்துடன் இருக்க வே#ண்டும்.

உண்மை�க்கு பிமைழயின் உணர்வு இல்மை�.  காதலுக்கு ப#றுப்பு
உணர்வு இல்மை�.  #ாழ்க்மைகக்கு �ரணத்துடன் கூட்டு இல்மை�.
சத்தியம்,  #ாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு ஆகியமை# தங்கமைளப்
வேபா�ல்�ா�ல் எல்�ா#ற்மை!யும் அழிக்கும் ஒரு சட்ட�ாகும்,
ஏபனன்!ால் அமை# கடவுமைளத் த#ிர வே#று எமைதயும்
அ!ி#ிக்க#ில்மை�.

5. 135 : 21-32

கி!ித்து#ம் #ிஞ்ஞான�ாக இருக்க வே#ண்டும், #ிஞ்ஞானம் கி!ிஸ்த# 
�த�ாக இருக்க வே#ண்டும், இல்மை�பயனில் ஒன்று அல்�து 
�ற்ப!ான்று பபாய்யானது �ற்றும் பயனற்!து என்று கூ!ப்பட்டுள்ளது; 
ஆனால் அமை# முக்கிய�ற்!மை# அல்�து பபாய்யானமை# அல்�, அமை# 
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஒவேர �ாதிரியானமை#. இது ஒன்று �ற்ப!ான்றுடன் 
ஒத்ததாக இருப்பமைத நிரூபிக்கி!து. இவேயசு கற்பித்த கி!ிஸ்த#ம் ஒரு 
�தம், சடங்கு முமை! அல்�து சடங்கு பயவேகா#ா#ிட�ிருந்து ஒரு சி!ப்பு 
பரிசு அல்�; ஆனால் அது பதய்வீக அன்பின் பிமைழயாகும், 
வேநாயுற்!#ர்கமைள குணப்படுத்துகி!து, இது கி!ிஸ்து#ின் பபயரால் 
அல்�து சத்தியத்தின் பபயரில் �ட்டு�ல்�, சத்தியத்மைத நிரூபிப்பதில், 
பதய்வீக ஒளியின் சுழற்சிகளிலும் இருக்க வே#ண்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் வேத#ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேCம்ஸ் மைபபிளின் வே#த வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் பாடப்புத்தகம், அ!ி#ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வே#த#சனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 1, 2021
தமை�ப்ப: காதல்

6. 304 : 9-15

இது கி!ிஸ்த# அ!ி#ியலின் வேகாட்பாடு: பதய்வீக அன்பு அதன் 
ப#ளிப்பாடு அல்�து பபாருமைள இழக்க முடியாது; அந்த �கிழ்ச்சிமைய 
துக்க�ாக �ாற்! முடியாது, ஏபனன்!ால் துக்கம் �கிழ்ச்சியின் 
எC�ானர் அல்�; அந்த நன்மை� ஒருவேபாதும் தீமை�மைய உரு#ாக்க 
முடியாது; அந்த #ிஷயம் ஒருவேபாதும் �னமைத உரு#ாக்க முடியாது 
அல்�து �ரணத்மைத #ிமைள#ிக்கும். பரிபூரண �னிதன் - கடவுளால் 
ஆளப்படுகி!ான், அ#னுமைடய பரிபூரணக் வேகாட்பாடு - பா#�ற்!து, 
நித்திய�ானது.

7. 288 : 3-8

சத்தியத்திற்கும் பிமைழயுக்கும் இமைடயி�ான கற்பமைனயான வேபார் 
என்பது ஆன்�ீக பு�ன்களின் சான்றுகளுக்கும் பபாருள் பு�ன்களின் 
சாட்சியங்களுக்கும் இமைடயி�ான �ன வே�ாதல் �ட்டுவே�, வே�லும் 
ஆ#ிக்கும் �ாம்சத்திற்கும் இமைடயி�ான இந்த யுத்தம் நம்பிக்மைக 
�ற்றும் பதய்வீக அன்மைபப் புரிந்துபகாள்#தன் மூ�ம் அமைனத்து 
வேகள்#ிகமைளயும் தீர்க்கும்.

8. 560 : 10-17

பசார்க்கம் நல்லிணக்கத்மைதக் கு!ிக்கி!து, பதய்வீக அ!ி#ியல் 
பரவே�ாக நல்லிணக்கத்தின் வேகாட்பாட்மைட #ிளக்குகி!து. �னித 
அதிசயத்திற்கு �ிகப்பபரிய அதிசயம் பதய்வீக அன்பு, �ற்றும் 
�னிதனின் பரவே�ாக ராஜ்யம் எமைதக் கு!ிக்கி!து என்! உண்மை�யான 
வேயாசமைனமையப் பபறு#வேத இருப்புக்கான �ிகப்பபரிய வேதமை#. நாம் நம் 
அண்மைட வீட்டாமைர ப#றுக்கும்வேபாது அல்�து அ#ருமைடய #ார்த்மைதமைய 
குரல் பகாடுக்க கடவுள் நிய�ித்த எ#மைரயும் பற்!ிய த#!ான 
�திப்பீட்மைட அனுப#ிக்கும் வேபாது இந்த இ�க்மைக ஒருவேபாதும் அமைடய 
முடியாது.

9. 367 : 3-10 (க்கு 2nd ,)

த#!ான #ார்த்மைதயின் ப�ன்மை�யான #ார்த்மைதயும், கி!ிஸ்த# 
ஊக்கமும், அ#ரது அச்சங்களுடன் பரிதாபகர�ான பபாறுமை� �ற்றும் 
அ#ற்மை! நீக்கு#து, குதூக��ான வேகாட்பாடுகள், ஒவேர �ாதிரியான 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் வேத#ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேCம்ஸ் மைபபிளின் வே#த வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் பாடப்புத்தகம், அ!ி#ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வே#த#சனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 1, 2021
தமை�ப்ப: காதல்

கடன் #ாங்கிய உமைரகள் �ற்றும் #ாதங்கமைள #ளர்ப்பமைத #ிட சி!ந்தது,
அமை# முமை!யான கி!ிஸ்த# அ!ி#ியலில் ப� வேகலிக்கூத்துகள், 
பதய்வீக அன்புடன் எரியுங்கள்.

கி!ிஸ்துவே#, சத்தியத்மைதத் வேதடு#தன் பபாருள் இதுதான்.

10.   239 : 16-22

எங்கள் முன்வேனற்!த்மைத அ!ிய, நம்முமைடய பாசங்கள் எங்கு 
மை#க்கப்படுகின்!ன என்பமைதயும், யாமைர நாம் கடவுளாக 
ஏற்றுக்பகாண்டு கீழ்ப்படிகிவே!ாம் என்பமைதயும் கற்றுக்பகாள்ள 
வே#ண்டும். பதய்வீக அன்பு ந�க்கு �ிக பநருக்க�ாகவும், அன்பாகவும், 
வே�லும் உண்மை�யானதாகவும் �ா!ிக்பகாண்டிருந்தால், #ிஷயம் 
ஆ#ிக்கு அடிபணி#து. நாம் பின்பதாடரும் பபாருள்களும், நாம் 
ப#ளிப்படுத்தும் ஆ#ியும் நம் நிமை�ப்பாட்மைட ப#ளிப்படுத்துகின்!ன, 
வே�லும் நாம் எமைத ப#ன்வே!ாம் என்பமைதக் காட்டுகின்!ன.

11.   55 : 15-26

சத்தியத்தின் அழியாத வேயாசமைன ப� நூற்!ாண்டுகமைளத் துமைடத்து, 
அதன் சி!குகளுக்குக் கீவேழ வேநாயுற்!#ர்கமைளயும் பா#ங்கமைளயும் 
வேசகரிக்கி!து. �னிதன் கி!ிஸ்து#ின் #ிஞ்ஞானத்மைத அங்கீகரித்து, 
தன்மைனப் வேபா�வே# தன் அண்மைட வீட்டாமைரயும் வேநசிக்கும் அந்த 
�கிழ்ச்சியான நாமைள உணர என் வேசார்வுற்! நம்பிக்மைக முயற்சிக்கி!து -
கடவுளின் சர்# #ல்�மை�மையயும், பதய்வீக அன்பின் குணப்படுத்தும் 
சக்திமையயும் அ#ர் உணர்ந்து, அது பசய்த �ற்றும் �னிதகு�த்திற்காக 
என்ன பசய்கி!ார் . #ாக்குறுதிகள் நிமை!வே#ற்!ப்படும். பதய்வீக 
சிகிச்மைசமுமை! �ீண்டும் வேதான்று#தற்கான வேநரம் எல்�ா வேநரத்திலும் 
உள்ளது; எ#னும் தன் பூ�ிக்குரிய அமைனத்மைதயும் பதய்வீக 
#ிஞ்ஞானத்தின் பலிபீடத்தின்வே�ல் மை#க்கி!ான், இப்வேபாது 
கி!ிஸ்து#ின் வேகாப்மைபமைய குடிக்கி!ான், கி!ிஸ்த# 
குணப்படுத்துதலின் ஆ#ியும் சக்தியும் அமைடகி!ான்.

12.   412 : 13-15

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் வேத#ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேCம்ஸ் மைபபிளின் வே#த வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் பாடப்புத்தகம், அ!ி#ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வே#த#சனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கி!ிஸ்த# அ!ி#ியல் �ற்றும் பதய்வீக அன்பின் சக்தி எல்�ாம் #ல்�து.
பிடிமைய அ#ிழ்த்து#ிடு#தற்கும் வேநாய், பா#ம் �ற்றும் இ!ப்மைப 
அழிப்பதற்கும் இது வேபாது�ானது.

13.   241 : 19-24

எல்�ா பக்தியின் பபாருளும் பதய்வீக அன்பின் பிரதிபலிப்பு �ற்றும் 
ஆர்ப்பாட்டம், வேநாமையக் குணப்படுத்துதல் �ற்றும் பா#த்மைத அழித்தல்.
எங்கள் எC�ான், "நீங்கள் என்மைன வேநசிக்கி!ீர்களானால், என் 
கட்டமைளகமைளக் மைகக்பகாள்ளுங்கள்" என்!ார்.

ஒரு#ரின் வேநாக்கம், #ிசு#ாசத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு புள்ளி, 
சத்தியத்தின் அடிச்சு#டுகமைளக் கண்டுபிடிப்பதாக இருக்க வே#ண்டும், 
ஆவேராக்கியத்திற்கும் புனிதத்திற்கும் #ழி.

14.   340 : 9-14

வே#று #ார்த்மைதகளில் கூறு#தானால்: முழு #ிஷயத்தின் முடிமை#யும் 
வேகட்வேபாம்: கடவுமைள வேநசிக்கவும், அ#ருமைடய கட்டமைளகமைளக் 
கமைடப்பிடிக்கவும்: ஏபனன்!ால் இது முழு �னிதனும் அ#ருமைடய 
சாயலிலும் சாயலிலும் இருக்கி!து. பதய்வீக அன்பு எல்மை�யற்!து. 
ஆமைகயால் உண்மை�யில் இருப்பபதல்�ாம் கடவுளிடமும், அ#னுமைடய 
அன்மைபயும் ப#ளிப்படுத்துகி!து.

தினச�ி கடமை�கள்

#ழங்கிய#ர் வே�ரி வேபக்கர் எடி

தினச�ி ப5பம்

ஒவ்ப#ாரு நாளும் பCபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்ப#ாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் #ா;"  பதய்வீக சத்தியம்,
#ாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகிய#ற்!ின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பப!ட்டும்,  எல்�ா
பா#ங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து #ி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய #ார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத #ளப்படுத்தி, அ#ற்மை! ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4
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க6ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் வேநாக்கங்கள் அல்�து பசயல்கமைள
#ிவேராதவே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்வேபா தூண்டக்கூடாது. அ!ி#ியலில்,
பதய்வீக அன்பு �ட்டுவே� �னிதமைன ஆளுகி!து;  ஒரு கி!ிஸ்த# #ிஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான #சதிகமைளயும்,  பா#த்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சவேகாதரத்து#ம்,  பதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகிய#ற்!ிலும்
பிரதிபலிக்கி!ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்வேதாறும்
க#னித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆவே�ாசமைன,  பசல்#ாக்கு பசலுத்துதல் அல்�து த#!ாக பசல்#ாக்கு
பசலுத்துதல் ஆகிய#ற்!ிலிருந்து #ிடு#ிக்கப்பட வே#ண்டும்.

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆவே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பகாள்#து இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்ப#ாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  வே�லும் கடவுளுக்கும்,  அ#ரது தமை�#ருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அ#ர் பசய்ய வே#ண்டிய கடமை�மைய �!க்கவே#ா
பு!க்கணிக்கவே#ா கூடாது. அ#ருமைடய கிரிமையகளால் அ#ர்
நியாயந்தீர்க்கப்படு#ார், நியாயப்படுத்தப்படு#ார் அல்�து கண்டிக்கப்படு#ார்.

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6
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