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ஞா�யி�ற்றுக்கி�ழமை� ஜூ�ன் 27, 2021

தமை�ப்ப — கி�றி�ஸ்தவ அறி�வ�யில்

கோகி�ல்டன் உமை�:  எகோ���யி� 8 : 22

"க�லே�யி�த்த	லே� ப	சி	ன் மைத�ம் இல்மை�லேயி�? இரணமைவத்த	யினும் அங்லேக இல்மை�லேயி�?
ப	ன்மைன ஏன் என் ஜூன��க	யி கு��ரத்த	 சொசி�ஸ்த�மைடயி��ற்லேப�ன�ள்?"

பொப�றுப்பு � த�யி�ன வ�சி�ப்பு: எகோ���யி�  30 : 12, 13, 17
பொவளி�ப்படுத்த�ன வ�கோசிஷம் 7: 16, 17
பொவளி�ப்படுத்த�ன வ�கோசிஷம் 22: 1, 2

12 கர்த்தர் சொசி�ல்லுக	றிது என்னசொவன்றி�ல்; உன் புண் ஆறி�தத�யும் உன் க�யிம் 
சொக�டியித�யும் இருக்க	றிது.

13 உன் க�யிங்கமை4க் கட்டும்படி உனக்க�க ஏற்படுவ�ர	ல்மை�; உன்மைனச் 
சொசி�ஸ்தப்படுத்தும் ஔஷதங்களும் இல்மை�.

17 அவர்கள்: உன்மைன வ	சி�ர	ப்ப�ரற்றி சி�லேயி�ன் என்று சொசி�ல்�	, உனக்குத் 
தள்ளுண்டவள் என்று லேபர	ட்டபடியி�ல், நா�ன் உனக்கு ஆலேர�க்க	யிம் 
வரப்பண்ண	, உன் க�யிங்கமை4 ஆற்றுலேவன் என்று கர்த்தர் சொசி�ல்லுக	றி�ர்.

16 இவர்கள் இன	 பசி	யிமைடவது�	ல்மை�, இன	 த�க�மைடவது�	ல்மை�; சொவயி	��வது
உஷ்ண��வது இவர்கள்லே�ல் படுவது�	ல்மை�.

17 சி	ங்க�சினத்த	ன் �த்த	யி	�	ருக்க	றி ஆட்டுக்குட்டியி�னவலேர இவர்கமை4லே�ய்த்து, 
இவர்கமை4 ஜூ�வத்தண்ண�ருள்4 ஊற்றுக4ண்மைடக்கு நாடத்துவ�ர்; லேதவன்த�லே�
இவர்களுமைடயி கண்ண�ர் யி�மைவயும் துமைடப்ப�ர் என்றி�ன்

1 ப	ன்பு, ப4	ங்மைகப்லேப�� சொத4	வ�ன ஜூ�வத்தண்ண�ருள்4 சுத்த��ன நாத	 
லேதவனும் ஆட்டுக்குட்டியி�னவரும் இருக்க	றி சி	ங்க�சினத்த	�	ருந்து 
புறிப்பட்டுவருக	றிமைத எனக்குக் க�ண்ப	த்த�ன்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை4ன்ஃப�ல்ட் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் லேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	4	ன் லேவத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க� 
உடன் லேவதவசினங்க4	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமை4 உள்4டக்க	யிது.
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2 நாகரத்து வ�த	யி	ன் �த்த	யி	லும், நாத	யி	ன் இருகமைரயி	லும், பன்ன	ரண்டுவ	த��ன 
கன	கமை4த்தரும் ஜூ�வவ	ருட்சிம் இருந்தது, அது ��தந்லேத�றும் தன் கன	மையிக் 
சொக�டுக்கும்; அந்த வ	ருட்சித்த	ன் இமை�கள் ஜூனங்கள் 
ஆலேர�க்க	யி�மைடக	றிதற்கு ஏதுவ�னமைவகள்.

ப�டம் ப��சிங்கிம்

மைபப�ளி���ருந்து

1. யி�த்த���கி�ம் 15 : 26 (நா�ன்)

26 நா�லேன உன் பர	க�ர	யி�க	யி கர்த்தர்.

2. எகோ���யி� 17 : 5-10, 12-14

5 �னுஷன்லே�ல் நாம்ப	க்மைகமைவத்து, ��ம்சி��னமைதத் தன் புயிப���க்க	க்சொக�ண்டு, 
கர்த்தமைர வ	ட்டு வ	�குக	றி இருதயிமுள்4 �னுஷன் சிப	க்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர்
சொசி�ல்லுக	றி�ர்.

6 அவன் அந்தரசொவ4	யி	ல் கறிமை4யி�ய்ப்லேப�ன சொசிடிமையிப்லேப��	ருந்து, 
நான்மை�வருக	றிமைதக் க�ண��ல், வன�ந்தரத்த	ன் வறிட்சி	யி�ன இடங்க4	லும், 
குடியி	ல்��த உவர்நா	�த்த	லும் தங்குவ�ன்.

7 கர்த்தர்லே�ல் நாம்ப	க்மைகமைவத்து, கர்த்தமைரத் தன் நாம்ப	க்மைகயி�கக் சொக�ண்டிருக்க	றி 
�னுஷன் ப�க்க	யிவ�ன்.

8 அவன் தண்ண�ரண்மைடயி	லே� நா�ட்டப்பட்டதும் க�ல்வ�ய் ஓர��கத் தன் லேவர்கமை4 
வ	டுக	றிதும், உஷணம் வருக	றிமைதக் க�ண��ல் இமை� பச்மைசியி�யி	ருக்க	றிதும், 
�மைழத்த�ழ்ச்சி	யி�ன வருஷத்த	லும் வருத்த�	ன்றி	த் தப்ப��ல் கன	சொக�டுக்க	றிது��ன 
�ரத்மைதப்லேப��	ருப்ப�ன்.

9 எல்��வற்மைறிப்ப�ர்க்க	லும் இருதயிலே� த	ருக்குள்4தும் �க� 
லேகடுள்4து��யி	ருக்க	றிது, அமைத அறி	யித்தக்கவன் யி�ர்?

10 கர்த்தர�க	யி நா�லேன ஒவ்சொவ�ருவனுக்கும், அவனவன் வழ	களுக்கும் சொசிய்மைகக4	ன் 
ப�ன்களுக்கும் தக்கமைதக் சொக�டுக்கும்படிக்கும், இருதயித்மைத ஆர�ய்க	றிவரும் 
உள்4	ந்த	ர	யிங்கமை4ச் லேசி�த	த்தறி	க	றிவரு��யி	ருக்க	லேறின்.

12 எங்கள் பர	சுத்த ஸ்த�னம் ஆத	முதற்சொக�ண்டு உயிர்ந்த �க	மை�யுள்4 
சி	ங்க�சின��யி	ருக்க	றிது.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை4ன்ஃப�ல்ட் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் லேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	4	ன் லேவத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க� 
உடன் லேவதவசினங்க4	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமை4 உள்4டக்க	யிது.
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13 இஸ்ரலேவ�	ன் நாம்ப	க்மைகயி�க	யி கர்த்த�லேவ, உம்மை�வ	ட்டு வ	�குக	றி யி�வரும் 
சொவட்கப்படுவ�ர்கள்; அவர்கள் ஜூ�வனுள்4 தண்ண�ர	ன் ஊற்றி�க	யி கர்த்தமைர வ	ட்டு 
வ	�க	ப்லேப�னபடியி�ல், உம்மை�வ	ட்டு அகன்றுலேப�க	றிவர்க4	ன் சொபயிர் புழுத	யி	ல் 
எழுதப்படும்.

14 கர்த்த�லேவ, என்மைனக் குண��க்கும், அப்சொப�ழுது குண��லேவன்; என்மைன 
இரட்சி	யும், அப்சொப�ழுது இரட்சி	க்கப்படுலேவன்; லேதவர�லேர என் துத	.

3. 2 நா�ளி�கி�ம் 7 : 14

14 என் நா��ம் தர	க்கப்பட்ட என் ஜூனங்கள் தங்கமை4த் த�ழ்த்த	, சொஜூபம்பண்ண	, என் 
முகத்மைதத் லேதடி, தங்கள் சொப�ல்��த வழ	கமை4வ	ட்டுத் த	ரும்ப	ன�ல், அப்சொப�ழுது 
பரலே��கத்த	�	ருக்க	றி நா�ன் லேகட்டு, அவர்கள் ப�வத்மைத �ன்ன	த்து, அவர்கள் 
லேதசித்துக்கு லேH�த்மைதக் சொக�டுப்லேபன்.

4. ஏசி�யி� 9 : 2, 6, 7

2 இரு4	ல் நாடக்க	றி ஜூனங்கள் சொபர	யி சொவ4	ச்சித்மைதக் கண்ட�ர்கள்; �ரண இரு4	ன் 
லேதசித்த	ல் குடியி	ருக்க	றிவர்க4	ன்லே�ல் சொவ4	ச்சிம் ப	ரக�சி	த்தது.

6 நா�க்கு ஒரு ப��கன் ப	றிந்த�ர்; நா�க்கு ஒரு கு��ரன் சொக�டுக்கப்பட்ட�ர்; 
கர்த்தத்துவம் அவர் லேத�4	ன்லே��	ருக்கும்; அவர் நா��ம் அத	சியி��னவர், 
ஆலே��சிமைனக் கர்த்த�, வல்�மை�யுள்4 லேதவன், நா	த்த	யி ப	த�, சி��த�னப்ப	ரபு 
என்னப்படும்.

7 த�வ�த	ன் சி	ங்க�சினத்மைதயும் அவனுமைடயி ர�ஜ்யித்மைதயும் அவர் த	டப்படுத்த	 அமைத
இதுமுதற்சொக�ண்டு என்சொறின்மைறிக்கும் நா	யி�யித்த	லும் நா�த	யி	ன�லும் 
நா	மை�ப்படுத்தும்படிக்கு, அவருமைடயி கர்த்தத்துவத்த	ன் சொபருக்கத்துக்கும், அத	ன் 
சி��த�னத்துக்கும் முடிவ	ல்மை�; லேசிமைனக4	ன் கர்த்தருமைடயி மைவர�க்க	யிம் இமைதச் 
சொசிய்யும்.

5. ��ற்கு 1 : 1, 14, 15, 21-26, 29-32, 34 (க்கு 1st ,)

1 லேதவனுமைடயி கு��ரன�க	யி இலேயிசு க	றி	ஸ்துவ	னுமைடயி சுவ	லேசிஷத்த	ன் ஆரம்பம்.
14 லேயி�வ�ன் க�வ�	ல் மைவக்கப்பட்ட ப	ன்பு, இலேயிசு க�	லே�யி�வ	லே� வந்து, 

லேதவனுமைடயி ர�ஜ்யித்த	ன் சுவ	லேசிஷத்மைதப் ப	ரசிங்க	த்து:
15 க��ம் நா	மைறிலேவறி	ற்று, லேதவனுமைடயி ர�ஜ்யிம் சி��ப��யி	ற்று; �னந்த	ரும்ப	, 

சுவ	லேசிஷத்மைத வ	சுவ�சி	யுங்கள் என்றி�ர்.
21 ப	ன்பு கப்பர்நாகூமுக்குப் லேப�ன�ர்கள். உடலேன அவர் ஓய்வுநா�4	ல் சொஜூப 

ஆ�யித்த	லே� ப	ரலேவசி	த்து, லேப�தகம் பண்ண	ன�ர்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை4ன்ஃப�ல்ட் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் லேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	4	ன் லேவத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க� 
உடன் லேவதவசினங்க4	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமை4 உள்4டக்க	யிது.



 பக்கம் 4ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், ஜூ�ன் 27, 2021
தமை�ப்ப: க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில்

22 அவர் லேவதப�ரகமைரப்லேப��ப் லேப�த	யி��ல், அத	க�ரமுமைடயிவர�ய் அவர்களுக்குப் 
லேப�த	த்தபடியி	ன�ல், அவருமைடயி லேப�தகத்மைதக் குறி	த்து ஜூனங்கள் 
ஆச்சிர	யிப்பட்ட�ர்கள்.

23 அவர்களுமைடயி சொஜூபஆ�யித்த	லே� அசுத்த ஆவ	யுள்4 ஒரு �னுஷன் இருந்த�ன்.
24 அவன்: ஐலேயி�! நாசிலேரயின�க	யி இலேயிசுலேவ, எங்களுக்கும் உ�க்கும் என்ன? 

எங்கமை4க் சொகடுக்கவ� வந்த�ர்? உம்மை� இன்ன�ர் என்று அறி	லேவன், நா�ர் 
லேதவனுமைடயி பர	சுத்தர் என்று சித்த�	ட்ட�ன்.

25 அதற்கு இலேயிசு: நா� லேபசி��ல் இவமைன வ	ட்டுப் புறிப்பட்டுப்லேப� என்று அமைத 
அதட்டின�ர்.

26 உடலேன அந்த அசுத்த ஆவ	 அவமைன அமை�க்கழ	த்து, �	குந்த சித்த�	ட்டு, 
அவமைனவ	ட்டுப் லேப�ய்வ	ட்டது.

29 உடலேன அவர்கள் சொஜூப ஆ�யித்மைத வ	ட்டுப் புறிப்பட்டு, யி�க்லேக�லேப�டும் 
லேயி�வ�லேன�டுங்கூட, சி�லே��ன் அந்த	லேரயி� என்பவர்களுமைடயி வ�ட்டில் 
ப	ரலேவசி	த்த�ர்கள்;

30 அங்லேக சி�லே��னுமைடயி ���	 ஜூMர��ய்க் க	டந்த�ள்; உடலேன அவர்கள் 
அவமை4க்குறி	த்து அவருக்குச் சொசி�ன்ன�ர்கள்.

31 அவர் க	ட்டப்லேப�ய், அவள் மைகமையிப் ப	டித்து, அவமை4த் தூக்க	வ	ட்ட�ர்; உடலேன 
ஜூMரம் அவமை4 வ	ட்டு நா�ங்க	ற்று; அப்சொப�ழுது அவள் அவர்களுக்குப் 
பண	வ	மைடசொசிய்த�ள்.

32 சி�யிங்க����க	ச் சூர	யின் அஸ்த�	த்தலேப�து, சிக� ப	ண	யி�4	கமை4யும், 
ப	சி�சுப	டித்தவர்கமை4யும், அவர	டத்த	ல் சொக�ண்டுவந்த�ர்கள்.

34 ப�வ	த��ன வ	யி�த	க4�ல் உபத்த	ரவப்பட்டிருந்த அலேநாகமைர அவர் சொசி�ஸ்த��க்க	,
6. ��ற்கு 5 : 25-34 

25 அப்சொப�ழுது பன்ன	ரண்டு வருஷ��ய்ப் சொபரும்ப�டுள்4 ஸ்த	ர�,
26 அலேநாக மைவத்த	யிர்க4�ல் �	கவும் வருத்தப்பட்டு, தனக்கு 

உண்ட�னமைவகமை4சொயில்��ம் சொசி�வழ	த்தும், சிற்றி�க	லும் குண�மைடயி��ல் அத	க 
வருத்தப்படுக	றிசொப�ழுது,

27 இலேயிசுமைவக்குறி	த்துக் லேகள்வ	ப்பட்டு: நா�ன் அவருமைடயி வஸ்த	ரங்கமை4யி�க	லும் 
சொத�ட்ட�ல் சொசி�ஸ்த��லேவன் என்று சொசி�ல்�	;

28 ஜூனக்கூட்டத்துக்குள்லே4 அவருக்குப் ப	ன்ன�க வந்து, அவருமைடயி வஸ்த	ரத்மைதத் 
சொத�ட்ட�ள்.

29 உடலேன அவளுமைடயி உத	ரத்த	ன் ஊறில் நா	ன்றுலேப�யி	ற்று; அந்த லேவதமைன நா�ங்க	 
ஆலேர�க்க	யி�மைடந்தமைத அவள் தன் சிர�ரத்த	லே� உணர்ந்த�ள்.

30 உடலேன இலேயிசு தம்�	�	ருந்து வல்�மை� புறிப்பட்டமைதத் த�க்குள் அறி	ந்து, 
ஜூனக்கூட்டத்துக்குள்லே4 த	ரும்ப	: என் வஸ்த	ரங்கமை4த் சொத�ட்டது யி�ர் என்று 
லேகட்ட�ர்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை4ன்ஃப�ல்ட் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் லேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	4	ன் லேவத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க� 
உடன் லேவதவசினங்க4	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமை4 உள்4டக்க	யிது.
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31 அவருமைடயி சி�ஷர்கள் அவமைர லேநா�க்க	: த	ர4�ன ஜூனங்கள் உம்மை� 
சொநாருக்க	க்சொக�ண்டிருக்க	றிமைத நா�ர் கண்டும், என்மைனத் சொத�ட்டது யி�ர் என்று 
லேகட்க	றி�லேர என்றி�ர்கள்.

32 இமைதச் சொசிய்தவமை4க் க�ணும்படிக்கு அவர் சுற்றி	லும் ப�ர்த்த�ர்.
33 தன்ன	டத்த	லே� சிம்பவ	த்தமைத அறி	ந்த அந்த ஸ்த	ர�யி�னவள் பயிந்து, நாடுங்க	, அவர் 

முன்ப�க வந்து வ	ழுந்து, உண்மை�மையிசொயில்��ம் அவருக்குச் சொசி�ன்ன�ள்.
34 அவர் அவமை4ப் ப�ர்த்து: �கலே4 உன் வ	சுவ�சிம் உன்மைன இரட்சி	த்தது, நா� 

சி��த�னத்லேத�லேடலேப�ய், உன் லேவதமைன நா�ங்க	, சுக��யி	ரு என்றி�ர்.
7. கோயி�வ�ன் 14 : 12

12 சொ�ய்யி�கலேவ சொ�ய்யி�கலேவ நா�ன் உங்களுக்குச் சொசி�ல்லுக	லேறின்; நா�ன் என் 
ப	த�வ	ன	டத்த	ற்குப் லேப�க	றிபடியி	ன�ல், என்மைன வ	சுவ�சி	க்க	றிவன் நா�ன் 
சொசிய்க	றிக	ர	மையிகமை4த் த�னும் சொசிய்வ�ன், இமைவகமை4ப்ப�ர்க்க	லும் சொபர	யி 
க	ர	மையிகமை4யும் சொசிய்வ�ன்.

8. யி�க்கோகி�பு 5 : 13 (க்கு 1st .), 14, 15

13 உங்க4	ல் ஒருவன் துன்பப்பட்ட�ல் சொஜூபம்பண்ணக்கடவன்; ஒருவன் 
�க	ழ்ச்சி	யி�யி	ருந்த�ல் சிங்க�தம் ப�டக்கடவன்.

14 உங்க4	ல் ஒருவன் வ	யி�த	ப்பட்ட�ல், அவன் சிமைபயி	ன் மூப்பர்கமை4 
வரவமைழப்ப�ன�க; அவர்கள் கர்த்தருமைடயி நா��த்த	ன�லே� அவனுக்கு 
எண்சொணய்பூசி	, அவனுக்க�க சொஜூபம்பண்ணக்கடவர்கள்.

15 அப்சொப�ழுது வ	சுவ�சிமுள்4 சொஜூபம் ப	ண	யி�4	மையி இரட்சி	க்கும்; கர்த்தர் அவமைன 
எழுப்புவ�ர்; அவன் ப�வஞ்சொசிய்தவன�ன�ல் அது அவனுக்கு �ன்ன	க்கப்படும்.

அறி�வ�யில் �ற்றும் ஆகோ��க்கி�யிம்

1. 129 : 21-26

நா�ம் �ருந்துகமை4 மைகவ	ட்டு, ஆன்ட��ஜூ	 எடுக்க லேவண்டும், - "உண்மை�யி�ன 
உயி	ர	னத்த	ன் அறி	வ	யில்." வ	ஷயிங்க4	ன் சொவ4	ப்புறி உணர்மைவ �ட்டுலே� 
ஏற்றுக்சொக�ள்வதற்குப் பத	��க நா�ம் யித�ர்த்தத்மைத ஆழ��கப் ப�ர்க்க லேவண்டும். நா�ம் 
ஒரு மைபன் �ரத்த	�	ருந்து ப�ச் லேசிகர	க்க����, அல்�து இருப்பதன் முரண்ப�ட்மைடக் 
கற்றுக்சொக�ள்4����?

2. 411 : 20-23

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை4ன்ஃப�ல்ட் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் லேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	4	ன் லேவத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க� 
உடன் லேவதவசினங்க4	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமை4 உள்4டக்க	யிது.
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எல்�� லேநா�ய்களுக்கும் க�ரணமும் அடித்த4மும் பயிம், அறி	யி�மை� அல்�து ப�வம். 
லேநா�ய் எப்லேப�துலே� ஒரு தவறி�ன உணர்வ�ல் தூண்டப்படுக	றிது, �னர�த	யி�க 
�க	ழ்வ	க்கப்படுக	றிது, அழ	க்கப்படுவத	ல்மை�. லேநா�ய் என்பது சி	ந்தமைனயி	ன் சொவ4	ப்ப�டு.

3. 180 : 17-24

�ருத்துவர்கள் தங்கள் லேநா�யி�4	க4	ன் எண்ணங்க4	ல் லேநா�மையிப் சொப�ருத்தக்கூட�து, 
அவர்கள் அடிக்கடி சொசிய்வது லேப��, லேநா�மையி ஒரு நா	மை�யி�ன உண்மை�யி�க 
அறி	வ	ப்பதன் மூ�ம், அவர்கள் ஊக்க�4	க்கும் சொப�ருள் நாம்ப	க்மைகயி	ன் மூ�ம் லேநா�மையி 
ஒழ	ப்பதற்க�ன லேவமை�க்குச் சொசில்வதற்கு முன்லேப. சி	ந்தமைனமையி அச்சித்துடன் 
முன்மைவப்பதற்குப் பத	��க, சொதய்வ�க அன்ப	ன் சொசில்வ�க்க�ல் �ரண �னத	ன் இந்த 
சொக�ந்த4	ப்ப�ன உறுப்மைப அவர்கள் பயித்மைத சொவ4	லேயிற்றி முயிற்சி	க்க லேவண்டும்.

4. 416 : 24-2

லேநா�யுற்றிவர்கள் த�ங்கள் குமைறிந்து வரும் �ன சொசியில்முமைறிமையிப் பற்றி	 எதுவும் 
சொதர	யி�து, லே�லும் அவர்கள் குண�மைடயிக்கூடியி சொ�ட்ட�ப	சி	கல் முமைறி எதுவும் இல்மை�. 
அவர்கள் தங்கள் லேநா�மையிப் பற்றி	 லேகட்ட�ல், அவர்களுக்குத் சொதர	ந்துசொக�ள்4 எது 
சி	றிந்தது என்பமைத �ட்டும் அவர்க4	டம் சொசி�ல்லுங்கள். அவர்கள் தங்கள் லேநா�ய்கமை4ப் 
பற்றி	 அத	கம் சி	ந்த	க்க	றி�ர்கள், ஏற்கனலேவ அந்த வ	ஷயித்த	ல் அத	கம் 
லேகள்வ	ப்பட்டிருக்க	றி�ர்கள் என்று அவர்களுக்கு உறுத	யி4	க்கவும். அவர்க4	ன் 
எண்ணங்கமை4 அவர்க4	ன் உட�	ல் இருந்து உயிர்ந்த சொப�ருள்க4�க ��ற்றிவும். 
அவர்கள் இருப்பது ஆவ	யி	ன�ல் நா	மை�த்த	ருக்க	றிது, சொப�ரு4�ல் அல்�, சொதய்வ�க 
அன்ப�ன கடவு4	ல் ஆலேர�க்க	யிம், அமை�த	 �ற்றும் நால்�	ணக்கத்மைத அவர்கள் 
க�ண்க	றி�ர்கள்.

5. 153 : 16-24

ஒரு சொக�த	 வ�	 என்று நா�ங்கள் சொசி�ல்க	றி�ர்கள்; ஆன�ல் அது சி�த்த	யி�ற்றிது, ஏசொனன்றி�ல்
�னம் இல்��த வ	ஷயிம் லேவதமைனயில்�. சொக�த	ப்பு சொவறு�லேன சொவ4	ப்படுக	றிது, வ�க்கம் 
�ற்றும் வ�க்கம் மூ�ம், வ�	யி	ன் நாம்ப	க்மைக, இந்த நாம்ப	க்மைக ஒரு சொக�த	ப்பு என்று 
அமைழக்கப்படுக	றிது. இப்லேப�து உங்கள் லேநா�யி�4	க்கு �னத4வ	ல் சித்த	யித்மைத அத	க 
அ4வ	ல் சொசிலுத்துங்கள், அது வ	மைரவ	ல் சொக�த	ப்மைபக் குணப்படுத்தும். உணர �னம் 
இல்��த இடத்த	ல் வ�	 இருக்க முடியி�து என்பது இந்த �னம் என்று அமைழக்கப்படுவது 
அதன் சொசி�ந்த வ�	மையி - அத�வது வ�	யி	ல் அதன் சொசி�ந்த நாம்ப	க்மைகமையி 
உருவ�க்குக	றிது என்பதற்கு ஒரு சி�ன்று.

6. 417 : 20-26

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை4ன்ஃப�ல்ட் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் லேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	4	ன் லேவத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க� 
உடன் லேவதவசினங்க4	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமை4 உள்4டக்க	யிது.



 பக்கம் 7ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், ஜூ�ன் 27, 2021
தமை�ப்ப: க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில்

க	ர	ஸ்துவர் சியி	ன்ஸ் குணப்படுத்துபவருக்கு, லேநா�ய் என்பது ஒரு கனவு, அத	ல் இருந்து 
லேநா�யி�4	 வ	ழ	த்த	ருக்க லேவண்டும். லேநா�யி�4	மையி குணப்படுத்துவதற்க�ன வழ	 அவருக்கு 
லேநா�மையி உண்மை�யிற்றித�க ஆக்குவது என்பது நா	ரூப	க்கத்தக்கது என்பத�ல், லேநா�ய் 
�ருத்துவருக்கு உண்மை�யி�னத�க லேத�ன்றிக்கூட�து. இமைதச் சொசிய்யி, �ருத்துவத்த	ல் 
லேநா�யி	ன் உண்மை�த்தன்மை�மையி �ருத்துவர் புர	ந்து சொக�ள்4 லேவண்டும்.

7. 370 : 23-2

�ருத்துவ சி�ட்சி	யிங்கள் �ற்றும் தன	ப்பட்ட அனுபவம் ஆக	யி இரண்டின் படி, ஒரு �ருந்து
இறுத	யி	ல் அதன் கூறிப்படும் சிக்த	மையி இழக்கக்கூடும், லே�லும் லேநா�யி�4	க்கு இன	லே�லும் 
சொசிய்யி�து. சுக�த�ர��ன சி	க	ச்மைசியும் அதன் சொசியில்த	றிமைன இழக்க	றிது. 
லேநா�ய்வ�ய்ப்பட்டவர்க4	ன் நாம்பகத்தன்மை�மையி ஊக்குவ	ப்பத	ல் குவ�க்கர	 நா�ண்ட க����க
லேத�ல்வ	யிமைடக	றிது, ப	ன்னர் அமைவ லே�ம்படுவமைத நா	றுத்துக	ன்றின. இந்த ப�டங்கள் 
பயினுள்4த�க இருக்கும். அவர்கள் இயில்ப�கவும் உண்மை�யி�கவும் நாம் அடிப்பமைடமையி 
உணர்வ	�	ருந்து க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யிலுக்கும், ப	மைழயி	ல் இருந்து உண்மை�க்கும், 
சொப�ரு4	�	ருந்து ஆவ	க்கும் ��ற்றி லேவண்டும்.

�ருத்துவர்கள் துடிப்பு, நா�க்கு, நுமைரயி�ரல் ஆக	யிவற்மைறி பர	லேசி�த	த்து, சொப�ரு4	ன் 
நா	மை�மையிக் கண்டறி	யி, உண்மை�யி	ல் எல்��ம் �னம் இருக்கும்லேப�து.

8. 376 : 17-27

உடல் சொப�ருள் என்றி�ல், அது, அந்த க�ரணத்த	ற்க�கலேவ, க�ய்ச்சி��ல் ப�த	க்கப்பட 
முடியி�து. சொப�ருள் உடல் என்று அமைழக்கப்படுவது ஒரு �னக் கருத்து �ற்றும் �ரண 
�னத	ன�ல் நா	ர்வக	க்கப்படுவத�ல், �னம் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ சொவ4	ப்படுத்துவமைத 
�ட்டுலே� இது சொவ4	ப்படுத்துக	றிது. ஆமைகயி�ல், த	றிமை�யி�ன த�ர்வு என்பது லேநா�யி�4	யி	ன்
தவறி�ன நாம்ப	க்மைகமையி அமை�த	யி�கவும், லேகட்கக்கூடியித�கவும் இருப்பதன் மூ�ம் 
இணக்க��ன இருப்பு குறி	த்து உண்மை�யி�ன உண்மை�கமை4 வ�த	டுவதன் மூ�ம் 
அழ	ப்பத�கும், - �ன	தமைன லேநா�ய்வ�ய்ப்பட்டவருக்கு பத	��க ஆலேர�க்க	யி��க 
ப	ரத	நா	த	த்துவப்படுத்துதல், �ற்றும் துன்பப்படுவது சி�த்த	யி�	ல்மை� என்பமைதக் 
க�ண்ப	ப்பது, வ�	மையி உணருவது அல்�து சொவப்பம், த�கம் அல்�து 
லேநா�ய்வ�ய்ப்பட்டத�க இருக்க லேவண்டும். பயித்மைத அழ	க்கவும், நா�ங்கள் க�ய்ச்சிமை� 
முடிக்க	றி�ர்கள்.

9. 371 : 26-32

அறி	வ	யில் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவத்த	ன் மூ�ம் �ன	தகு�ம் லே�ம்படும். இனத்மைத 
லே�ம்படுத்துவதற்க�ன அவசி	யிம் �னம் அமைதச் சொசிய்யி முடியும் என்பதற்கு தந்மைத; �னம் 
தூய்மை�யிற்றி தன்மை�க்கு பத	��க தூய்மை�மையியும், ப�வ�னத்த	ற்கு பத	��க வ�	மை�மையியும்,
லேநா�ய்க்கு பத	��க ஆலேர�க்க	யித்மைதயும் அ4	க்க முடியும். உண்மை� என்பது முழு 

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை4ன்ஃப�ல்ட் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் லேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	4	ன் லேவத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க� 
உடன் லேவதவசினங்க4	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமை4 உள்4டக்க	யிது.
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அமை�ப்ப	லும் ஒரு ��ற்றி��கும், லே�லும் அமைத "ஒவ்சொவ�ரு சொவள்மை4 முழுவமைதயும்" 
உருவ�க்க முடியும்.

10.   146 : 2-7

பண்மைடயி க	றி	ஸ்தவர்கள் குணப்படுத்துபவர்க4�க இருந்தனர். க	றி	ஸ்தவத்த	ன் இந்த 
உறுப்பு ஏன் இழந்தது? ஏசொனன்றி�ல், நா�து �ருத்துவ முமைறிகள் நாம் �ருத்துவ 
முமைறிக4�ல் அத	க��கலேவ� அல்�து குமைறிவ�கலேவ� நா	ர்வக	க்கப்படுக	ன்றின. முதல் 
உருவ வழ	ப�டு என்பது வ	ஷயித்த	ல் நாம்ப	க்மைக. பள்4	கள் சொதய்வத்த	ன் ��த�ன 
நாம்ப	க்மைகமையி வ	ட, லேப�மைதப்சொப�ருள் ��த�ன நாம்ப	க்மைகமையி நா�கர�க��க வழங்க	யுள்4ன.

11.   230 : 1-2, 4-10

லேநா�ய் உண்மை�யி�னது என்றி�ல், அது அழ	யி�த தன்மை�க்கு சொசி�ந்த��னது; உண்மை� 
என்றி�ல், அது சித்த	யித்த	ன் ஒரு பகுத	யி�கும். … ஆன�ல் லேநா�யும் ப�வமும் ��மையியி�க 
இருந்த�ல், இந்த �ரண கனவ	ல் இருந்து வ	ழ	ப்புணர்வு அல்�து ��மையி நாம்மை� 
ஆலேர�க்க	யிம், புன	தத்தன்மை� �ற்றும் அழ	யி�த தன்மை�க்கு சொக�ண்டு வரும். இந்த 
வ	ழ	ப்புணர்வு க	றி	ஸ்துவ	ன் என்சொறின்றும் வருவது, சித்த	யித்த	ன் லே�ம்பட்ட லேத�ற்றிம், இது 
ப	மைழமையி சொவ4	ப்படுத்துக	றிது �ற்றும் லேநா�யுற்றிவர்கமை4 குணப்படுத்துக	றிது. இலேயிசுவ�ல் 
நா	ரூப	க்கப்பட்டபடி, சொதய்வ�க லேக�ட்ப�டு, அன்பு, கடவுள் மூ���க வரும் இரட்சி	ப்பு இது.

12.   483 : 5-12

லேநா�மையி ப	மைழயி�க நா�ங்கள் வமைகப்படுத்துக	லேறி�ம், இது சித்த	யிம் அல்�து �னமைதத் 
தவ	ர லேவறு எமைதயும் குணப்படுத்த முடியி�து, லே�லும் இந்த �னம் சொதய்வ�க��க இருக்க
லேவண்டும், �ன	தன�க அல்�. �னம் �ற்றி எல்�� சிக்த	மையியும் ��றுக	றிது, லே�லும் 
இறுத	யி	ல் குணப்படுத்துவத	ல் �ற்றி எல்�� வழ	கமை4யும் ��றும். அறி	வ	யி��ல் 
குண�மைடயி, நா�ங்கள் அறி	வ	யி�	ன் த�ர்��க �ற்றும் உற்சி�க��ன லேக�ர	க்மைககமை4 
அறி	யி��ல் இருக்கக்கூட�து அல்�து அவற்றுக்கு க�ழ்ப்படியிக்கூட�து. த�ர்��க 
அறி	யி�மை� அல்�து ப�வம் உங்கள் ஆர்ப்ப�ட்டத்மைத ப�த	க்க	றிது, லே�லும் க	றி	ஸ்தவ 
அறி	வ	யி�	ல் தரநா	மை�க்கு அதன் அணுகுமுமைறிமையித் தடுக்க	றிது.

13.   142 : 28-4

கடவுள் அமைனவருலே�, அவர் �ருந்து சொசிய்த�ர்; ஆன�ல் அந்த �ருந்து �னம். 
கடவு4	ன் �னத	ன் இயில்பு �ற்றும் தன்மை�யி	�	ருந்து புறிப்படும் வ	ஷயி��க இது 
இருக்க முடியி�து. சித்த	யிம் என்பது எல்�� வமைகயி�ன ப	மைழகளுக்கும் கடவு4	ன் 
த�ர்வ�கும், லே�லும் உண்மை� சொப�ய்யி�னமைத �ட்டுலே� அழ	க்க	றிது. ஆகலேவ, இன்று, 

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை4ன்ஃப�ல்ட் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் லேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	4	ன் லேவத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க� 
உடன் லேவதவசினங்க4	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமை4 உள்4டக்க	யிது.
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லேநாற்மைறியிமைதப் லேப��லேவ, க	றி	ஸ்து த�மை�கமை4 வ	ரட்டுக	றி�ர், லேநா�யுற்றிவர்கமை4 
குணப்படுத்துக	றி�ர்.

14.   144 : 20-22, 27-29

"அமை�த	, அமை�த	யி�க இருங்கள்" என்று லேநா�மையிக் கூறும் சொதய்வ�க சிக்த	 உண்மை�, 
ஆன�ல் உடல் வ	ருப்பம் அல்�.

வ	ஞ்ஞா�னம் என்பது உ�க4வ	ல் புர	ந்து சொக�ள்4ப்படும்லேப�து, ஒவ்சொவ�ரு �ன	தனும் 
தனது சொசி�ந்த �ருத்துவர�க இருப்ப�ர், லே�லும் சித்த	யிம் உ�க4�வ	யி சிஞ்சி�வ	யி�க 
இருக்கும்.

த�னசி�� கிடமை�கிள்

வழங்க	யிவர் லே�ர	 லேபக்கர் எடி

த�னசி�� பொஜூபம்

ஒவ்சொவ�ரு நா�ளும் சொஜூப	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	யிவற்றி	ன்
ஆட்சி	 என்னுள் நா	மை�சொபறிட்டும்,  எல்�� ப�வங்கமை4யும் என்ன	ட�	ருந்து வ	�க்கட்டும்;
உம்முமைடயி வ�ர்த்மைத எல்�� �ன	தர்க4	டமும் ப�சித்மைத வ4ப்படுத்த	, அவற்மைறி ஆ4ட்டும்!

சிர்ச் மைகலேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 4

கோநா�க்கிங்கிள் �ற்றும் பொசியில்கிளுக்கி�ன வ�த�

த	 �தர் சிர்ச்சி	ன் உறுப்ப	னர்க4	ன் லேநா�க்கங்கள் அல்�து சொசியில்கமை4 வ	லேர�தலே�� அல்�து
தன	ப்பட்ட இமைணப்லேப� தூண்டக்கூட�து. அறி	வ	யி�	ல்,  சொதய்வ�க அன்பு �ட்டுலே� �ன	தமைன
ஆளுக	றிது;  ஒரு க	றி	ஸ்தவ வ	ஞ்ஞா�ன	 அன்ப	ன் இன	மை�யி�ன வசித	கமை4யும்,  ப�வத்மைதக்
கண்டிப்பத	லும்,  உண்மை�யி�ன சிலேக�தரத்துவம்,  சொத�ண்டு,  �ன்ன	ப்பு ஆக	யிவற்றி	லும்
ப	ரத	ப�	க்க	றி�ர். இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் உறுப்ப	னர்கள் த	னந்லேத�றும் கவன	த்து,  எல்��
த�மை�க4	�	ருந்தும்,  த�ர்க்கதர	சினம்,  த�ர்ப்பு,  கண்டனம்,  ஆலே��சிமைன,  சொசில்வ�க்கு சொசிலுத்துதல்
அல்�து தவறி�க சொசில்வ�க்கு சொசிலுத்துதல் ஆக	யிவற்றி	�	ருந்து வ	டுவ	க்கப்பட லேவண்டும்.

சிர்ச் மைகலேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 1

கிடமை�க்கு வ�ழ�ப்புணர்வு

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை4ன்ஃப�ல்ட் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் லேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	4	ன் லேவத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க� 
உடன் லேவதவசினங்க4	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமை4 உள்4டக்க	யிது.
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ஆக்க	ர�	ப்பு �னநா� ஆலே��சிமைனகளுக்கு எத	ர�க த	னமும் தன்மைன தற்க�த்துக் சொக�ள்வது
இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் ஒவ்சொவ�ரு உறுப்ப	னர	ன் கடமை�யி�கும்,  லே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது
தமை�வருக்கும்,  �ன	தகு�த்த	ற்கும் அவர் சொசிய்யி லேவண்டியி கடமை�மையி �றிக்கலேவ�
புறிக்கண	க்கலேவ� கூட�து. அவருமைடயி க	ர	மையிக4�ல் அவர் நா	யி�யிந்த�ர்க்கப்படுவ�ர்,
நா	யி�யிப்படுத்தப்படுவ�ர் அல்�து கண்டிக்கப்படுவ�ர்.

சிர்ச் மைகலேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 6

_____________________

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை4ன்ஃப�ல்ட் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் லேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	4	ன் லேவத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவ அறி	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க� 
உடன் லேவதவசினங்க4	�	ருந்து சொத�டர்புமைடயி பத்த	கமை4 உள்4டக்க	யிது.


