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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஏப்ரல் 4, 2021

தமை�ப்ப — உண்மை�யற்ற தன்மை�

ககால்டன் உமைர:  வெ�ளிப்படுத்தின �ிக"ஷம் 19 : 6

"அப்பபாழுது திரளான ஜனங்கள் இடும் ஆரவாரம்பபா�வும்,
பபருபவள்ள இமைரச்சல்பபா�வும், ப�த்த இடிமுழக்கம்பபா�வும், ஒரு

சத்தமுண்டாகி: அல்ப�லூயா, சர்வவல்�மை�யுள்ள பதவனாகிய கர்த்தர்
ராஜ்யபாரம்பண்ணுகிறார்."

வெபாறுப்பு ர ீதியான �ா"ிப்பு:  வெ�ளிப்படுத்தின
�ிக"ஷம் 19 : 11-16

11 பின்பு, பரப�ாகம் திறந்திருக்கக்கண்படன்; இபதா, ஒரு 
பவள்மைளக்குதிமைர காணப்பட்டது, அதின்ப�ல் ஏறியிருந்தவர் 
உண்மை�யும் சத்தியமுமுள்ளவபரன்னப்பட்டவர்; அவர் நீதியாய் 
நியாயந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகிறார்.

12 அவருமைடய கண்கள் அக்கினிஜுவாமை�மையப்பபாலிருந்தன, 
அவருமைடய சிரசின்ப�ல் அபநக கிர ீடங்கள் இருந்தன; 
அவருக்பகயன்றி பவபறாருவருக்குந் பதரியாத ஒரு நா�மும் 
எழுதியிருந்தது.

13 இரத்தத்தில் பதாய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்மைதத் தரித்திருந்தார்; 
அவருமைடய நா�ம் பதவனுமைடய வார்த்மைத என்பபத.

14 பரப�ாகத்திலுள்ள பசமைனகள் பவண்மை�யும் சுத்தமு�ான 
ப�ல்லிய வஸ்திரந்தரித்தவர்களாய், 
பவள்மைளக்குதிமைரகளின்ப�ல் ஏறி, அவருக்குப் பின்பசன்றார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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15 புறஜாதிகமைள பவட்டும்படிக்கு அவருமைடய வாயிலிருந்து 
கூர்மை�யான பட்டயம் புறப்படுகிறது; இருப்புக்பகா�ால் அவர்கமைள
அரசாளுவார்; அவர் சர்வவல்�மை�யுள்ள பதவனுமைடய 
உக்கிரபகாப�ாகிய �துவுள்ள ஆமை�மைய �ிதிக்கிறார்.

16 ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா என்னும் நா�ம் அவருமைடய 
வஸ்திரத்தின்ப�லும் அவருமைடய பதாமைடயின்ப�லும் 
எழுதப்பட்டிருந்தது.

பாடம் பிர"ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஏ"ாயா 40 : 1-5

1 என் ஜனத்மைத ஆற்றுங்கள், பதற்றுங்கள்;
2 எருசப�முடன் பட்ச�ாய்ப்பபசி, அதின் பபார்முடிந்தது என்றும், 

அதின் அக்கிர�ம் நிவிர்த்தியாயிற்று என்றும், அது தன் சக� 
பாவங்களினி�ித்தமும் கர்த்தரின் மைகயில் இரட்டிப்பாய் அமைடந்து 
தீர்ந்தது என்றும், அதற்குக் கூறுங்கள் என்று உங்கள் பதவன் 
பசால்லுகிறார்.

3 கர்த்தருக்கு வழிமைய ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரபவளியிப� 
நம்முமைடய பதவனுக்குப் பாமைதமையச் பசவ்மைவபண்ணுங்கள் 
என்றும்,

4 பள்ளப�ல்�ம் உயர்த்தப்பட்டு, சக� �மை�யும் குன்றும் 
தாழ்த்தப்பட்டு, பகாண�ானது பசவ்மைவயாகி, கரடுமுரடானமைவ 
ச��ாக்கப்படும் என்றும்.

5 கர்த்தரின் �கிமை� பவளியரங்க�ாகும் �ாம்ச�ான யாவும் அமைத 
ஏக�ாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அமைத உமைரத்தது என்றும் 
வனாந்தரத்திப� கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று.

2. லூக்கா 4 : 14-21

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 பின்பு இபயசு ஆவியானவருமைடய ப�த்தினாப� கலிப�யாவுக்குத் 
திரும்பிப் பபானார். அவருமைடய கீர்த்தி சுற்றிலும் இருக்கிற 
பதசப�ங்கும் பரம்பிற்று.

15 அவர்களுமைடய பஜப ஆ�யங்களில் அவர் உபபதசித்து, 
எல்�ாராலும் புகழப்பட்டார்.

16 தான் வளர்ந்த ஊராகிய நாசபரத்துக்கு அவர் வந்து, தம்முமைடய 
வழக்கத்தின்படிபய ஓய்வுநாளில் பஜபஆ�யத்தில் பிரபவசித்து, 
வாசிக்க எழுந்து நின்றார்.

17 அப்பபாழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் 
பகாடுக்கப்பட்டது. அவர் புஸ்தகத்மைத விரித்தபபாது:

18 கர்த்தருமைடய ஆவியானவர் என்ப�லிருக்கிறார்; தரித்திரருக்குச் 
சுவிபசஷத்மைதப் பிரசங்கிக்கும்படி என்மைன 
அபிபஷகம்பண்ணினார்; இருதயம் நருங்குண்டவர்கமைளக் 
குண�ாக்கவும், சிமைறப்பட்டவர்களுக்கு விடுதமை�மையயும், 
குருடருக்குப் பார்மைவமையயும் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
பநாறுங்குண்டவர்கமைள விடுதமை�யாக்கவும்,

19 கர்த்தருமைடய அநுக்கிரக வருஷத்மைதப் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
என்மைன அனுப்பினார், என்று எழுதியிருக்கிற இடத்மைத அவர் 
கண்டு,

20 வாசித்து, புஸ்தகத்மைதச் சுருட்டி, பணிவிமைடக்காரனிடத்தில் 
பகாடுத்து, உட்கார்ந்தார். பஜபஆ�யத்திலுள்ள எல்�ாருமைடய 
கண்களும் அவர்ப�ல் பநாக்க�ாயிருந்தது.

21 அப்பபாழுது அவர் அவர்கபளாபட பபசத்பதாடங்கி: உங்கள் 
காதுகள் பகட்க இந்த பவதவாக்கியம் இன்மைறயத்தினம் 
நிமைறபவறிற்று என்றார்.

3. லூக்கா 8 : 41, 42 (க்கு 1st .), 49-55

41 அப்பபாழுது பஜபஆ�யத்தமை�வனாகிய யவீரு என்னும் பபருள்ள 
ஒருவன் வந்து. இபயசுவின் பாதத்தில் விழுந்து பன்னிரண்டு 
வயதுள்ள தன்னுமைடய ஒபர கு�ாரத்தி �ரண 
அவஸ்மைதயாயிருந்தபடியால்,

42 தன் வீட்டிற்கு வரும்படி அவமைர பவண்டிக்பகாண்டான். அவர் 
பபாமைகயில் திரளான ஜனங்கள் அவமைர பநருக்கினார்கள்.

49 அவர் இப்படிப் பபசிக்பகாண்டிருக்மைகயில், 
பஜபஆ�யத்தமை�வனுமைடய வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அவமைன பநாக்கி: உம்முமைடய கு�ாரத்தி �ரித்துப்பபானாள், 
பபாதகமைர வருத்தப்படுத்த பவண்டாம் என்றான்.

50 இபயசு அமைதக் பகட்டு: பயப்படாபத; விசுவாசமுள்ளவனாயிரு, 
அப்பபாழுது அவள் இரட்சிக்கப்படுவாள் என்றார்.

51 அவர் வீட்டில் வந்தபபாது, பபதுருமைவயும் யாக்பகாமைபயும் 
பயாவாமைனயும் பபண்ணின் தகப்பமைனயும் தாமையயும் தவிர 
பவபறாருவமைரயும் உள்பள வரபவாட்டா�ல்,

52 எல்�ாரும் அழுது அவமைளக்குறித்துத் துக்கங்பகாண்டாடுகிறமைதக் 
கண்டு: அழாபதயுங்கள், அவள் �ரித்துப்பபாகவில்மை�, 
நித்திமைரயாயிருக்கிறாள் என்றார்.

53 அவள் �ரித்துப்பபானாபளன்று அவர்கள் அறிந்ததினால், அவமைரப்
பார்த்து நமைகத்தார்கள்.

54 எல்�ாமைரயும் அவர் பவளிபய பபாகப்பண்ணி, அவளுமைடய 
மைகமையப்பிடித்து: பிள்மைளபய எழுந்திரு என்றார்.

55 அப்பபாழுது அவள் உயிர் திரும்ப வந்தது, உடபன அவள் 
எழுந்திருந்தாள்; அவளுக்கு ஆகாரங்பகாடுக்கக் கட்டமைளயிட்டார்.

4. லூக்கா 22 : 1, 2

1 பஸ்கா என்னப்பட்ட புளிப்பில்�ாத அப்பப்பண்டிமைக ச�ீப�ாயிற்று.
2 அப்பபாழுது பிரதான ஆசாரியரும் பவதபாரகரும் அவமைரக் 

பகாமை�பசய்யும்படி பயாசித்து, ஜனங்களுக்குப் 
பயப்பட்டபடியினால், எவ்வித�ாய் அப்படிச் பசய்ய�ாப�ன்று 
வமைகபதடினார்கள்.

5. லூக்கா 23 : 1-4, 20, 21, 24, 33, 34, 45-47

1 அவர்களுமைடய கூட்டத்தாபரல்�ாரும் எழுந்திருந்து, அவமைரப் 
பி�ாத்துவினிடத்திற்குக் பகாண்டுபபாய்,

2 இவன் தன்மைனக் கிறிஸ்து என்னப்பட்ட ராஜாபவன்றும், ராயருக்கு 
வரி பகாடுக்கபவண்டுவதில்மை�பயன்றும் பசால்லி ஜனங்கமைளக் 
க�கப்படுத்தக் கண்படாம் என்று அவர்ப�ல் 
குற்றஞ்சாட்டத்பதாடங்கினார்கள்.

3 பி�ாத்து அவமைர பநாக்கி: நீ யூதருமைடய ராஜாவா என்று பகட்டான். 
அவர் அவனுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: நீர் பசால்லுகிறபடிதான் 
என்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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4 அப்பபாழுது பி�ாத்து பிரதான ஆசாரியர்கமைளயும் ஜனங்கமைளயும் 
பநாக்கி: இந்த �னுஷனிடத்தில் நான் ஒரு குற்றத்மைதயும் 
காணவில்மை� என்றான்.

20 பி�ாத்து இபயசுமைவ விடுதமை�யாக்க �னதாய், �றுபடியும் 
அவர்களிடத்தில் பபசினான்.

21 அவர்கபளா: அவமைனச் சிலுமைவயில் அமைறயும், சிலுமைவயில் 
அமைறயும் என்று கூக்குரலிட்டார்கள்.

24 அப்பபாழுது அவர்கள் பகட்டுக்பகாண்டபடிபய ஆகட்டும் என்று 
பி�ாத்து தீர்ப்புபசய்து,

33 கபா�ஸ்த�ம் என்று பசால்�ப்பட்ட இடத்தில் அவர்கள் 
பசர்ந்தபபாழுது, அவமைரயும், அவருமைடய வ�துபக்கத்தில் ஒரு 
குற்றவாளிமையயும், அவருமைடய இடதுபக்கத்தில் ஒரு 
குற்றவாளிமையயும் சிலுமைவகளில் அமைறந்தார்கள்.

34 அப்பபாழுது இபயசு: பிதாபவ இவர்களுக்கு �ன்னியும், தாங்கள் 
பசய்கிறது இன்னபதன்று அறியாதிருக்கிறார்கபள என்றார். 
அவருமைடய வஸ்திரங்கமைள அவர்கள் பங்கிட்டுச் 
சீட்டுப்பபாட்டார்கள்.

45 சூரியன் இருளமைடந்தது, பதவா�யத்தின் திமைரச்சீமை� நடுவில் 
இரண்டாகக் கிழிந்தது.

46 இபயசு: பிதாபவ, உம்முமைடய மைககளில் என் ஆவிமைய 
ஒப்புவிக்கிபறன் என்று �கா சத்த�ாய்க் கூப்பிட்டுச்பசான்னார்; 
இப்படிச் பசால்லி, ஜீவமைனவிட்டார்.

47 நூற்றுக்கு அதிபதி சம்பவித்தமைதக் கண்டு: ப�ய்யாகபவ இந்த 
�னுஷன் நீதிபரனாயிருந்தான் என்று பசால்லி, பதவமைன 
�கிமை�ப்படுத்தினான்.

6. �ாற்கு 16 : 9-15, 17-20

9 வாரத்தின் முத�ாம்நாள் அதிகாமை�யிப� இபயசு 
எழுந்திருந்தபின்பு, �கதப�னா �ரியாளுக்கு முதல்முதல் 
தரிசன�ானார்.

10 அவளிடத்திலிருந்து அவர் ஏழு பிசாசுகமைளத் துரத்தியிருந்தார். 
அவள் புறப்பட்டு, அவபராபட கூட இருந்தவர்கள் துக்கப்பட்டு 
அழுதுபகாண்டிருக்மைகயில், அவர்களிடத்தில் பபாய், அந்தச் 
பசய்திமைய அறிவித்தாள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 4, 2021
தமை�ப்ப: உண்மை�யற்ற தன்மை�

11 அவர் உயிபராடிருக்கிறார் என்றும் அவளுக்குக் காணப்பட்டார் 
என்றும் அவர்கள் பகட்டபபாழுது நம்பவில்மை�.

12 அதன்பின்பு அவர்களில் இரண்டுபபர் ஒரு கிரா�த்துக்கு 
நடந்துபபாகிறபபாழுது அவர்களுக்கு �றுரூப�ாய்த் 
தரிசன�ானார்.

13 அவர்களும் பபாய், அமைத �ற்றவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள்; 
அவர்கமைளயும் அவர்கள் நம்பவில்மை�.

14 அதன்பின்பு பதிபனாருவரும் பபாஜனபந்தியிருக்மைகயில் 
அவர்களுக்கு அவர் தரிசன�ாகி, உயிர்த்பதழுந்திருந்த தம்மை�க் 
கண்டவர்கமைள அவர்கள் நம்பா�ற்பபானதினி�ித்தம் 
அவர்களுமைடய அவிசுவாசத்மைதக்குறித்தும் இருதய 
கடினத்மைதக்குறித்தும், அவர்கமைளக் கடிந்துபகாண்டார்.

15 பின்பு, அவர் அவர்கமைள பநாக்கி: நீங்கள் உ�கப�ங்கும் பபாய், 
சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிபசஷத்மைதப் பிரசங்கியுங்கள்.

17 விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அமைடயாளங்களாவன: என் 
நா�த்தினாப� பிசாசுகமைளத் துரத்துவார்கள். நவ�ான 
பாமைஷகமைளப் பபசுவார்கள்;

18 சர்ப்பங்கமைள எடுப்பார்கள்; சாவுக்பகதுவான 
யாபதான்மைறக்குடித்தாலும் அது அவர்கமைளச் பசதப்படுத்தாது; 
வியாதியஸ்தர் ப�ல் மைககமைள மைவப்பார்கள், அப்பபாழுது 
அவர்கள் பசாஸ்த�ாவார்கள் என்றார்.

19 இவ்வித�ாய்க் கர்த்தர் அவர்களுடபன பபசினபின்பு, 
பரப�ாகத்துக்கு எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டு, பதவனுமைடய வ�து 
பாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார்.

20 அவர்கள் புறப்பட்டுப்பபாய், எங்கும் பிரசங்கம்பண்ணினார்கள். 
கர்த்தர் அவர்களுடபனகூடக் கிரிமையமைய நடப்பித்து, அவர்களால் 
நடந்த அமைடயாளங்களினாப� வசனத்மைத உறுதிப்படுத்தினார். 
ஆப�ன்.

அறி�ியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 76 : 18-21

துன்பம், பாவம், இறக்கும் நம்பிக்மைககள் உண்மை�யற்றமைவ. பதய்வீக 
விஞ்ஞானம் உ�களவில் புரிந்து பகாள்ளப்படும்பபாது, அவர்களுக்கு 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�னிதன் �ீது அதிகாரம் இருக்காது, ஏபனன்றால் �னிதன் அழியாதவன்,
பதய்வீக அதிகாரத்தால் வாழ்கிறான்.

2. 487 : 27-29

வாழ்க்மைக கடவுள், ஆவி என்ற புரிதல், வாழ்க்மைகயின் �ரண�ற்ற 
யதார்த்தம், அதன் சர்வ வல்�மை� �ற்றும் அழியாத தன்மை� 
ஆகியவற்றில் நம் நம்பிக்மைகமைய வலுப்படுத்துவதன் மூ�ம் நம் 
நாட்கமைள நீடிக்கிறது.

3. 428 : 3-6, 30-10

வாழ்க்மைக உண்மை�யானது, �ரணம் �ாமைய. இபயசுவின் வழியில் 
ஆத்�ாவின் உண்மை�கமைள நிரூபிப்பது பபாருள் உணர்வின் இருண்ட 
தரிசனங்கமைள நல்லிணக்க�ாகவும் அழியாததாகவும் தீர்க்கிறது.

எழுத்தாளர் நம்பிக்மைகயற்ற கரி� பநாமையக் குணப்படுத்தியுள்ளார், 
ப�லும் கடவுமைள ஒபர வாழ்க்மைக என்று புரிந்துபகாள்வதன் மூ�ம் 
இறப்பமைத வாழ்க்மைக �ற்றும் ஆபராக்கியத்திற்கு உயர்த்தியுள்ளார். 
சர்வவல்�மை�யுள்ள �ற்றும் நித்திய ஜவீனால் எமைதயும் பவல்� முடியும் 
என்று நம்புவது பாவ�ாகும், ப�லும் இந்த வாழ்க்மைக எந்த �ரணமும் 
இல்மை� என்ற புரிதலினாலும், ஆவியின் பிற கிருமைபயினாலும் 
பவளிச்சத்திற்கு பகாண்டு வரப்பட பவண்டும். எவ்வாறாயினும், �ிகவும் 
எளிமை�யான கட்டுப்பாட்டு ஆர்ப்பாட்டங்களுடன் நாம் பதாடங்க 
பவண்டும், விமைரவில் நாம் சிறப்பாக பதாடங்குபவாம். இறுதி 
ஆர்ப்பாட்டம் அதன் சாதமைனக்கு பநரம் எடுக்கும். நடக்கும்பபாது, நாம் 
கண்ணால் வழிநடத்தப்படுகிபறாம். நாம் நம் கால்களுக்கு முன்னால் 
பார்க்கிபறாம், நாம் ஞானமுள்ளவர்களாக இருந்தால், ஆன்�ீக 
முன்பனற்றத்தின் வரிமைசயில் ஒரு படிக்கு அப்பால் பார்க்கிபறாம்.

4. 429 : 31-12

இபயசு கூறினார் (பயாவான் 8: 51), "வார்த்மைதமையக் மைகக்பகாண்டால் 
அவன் என்பறன்மைறக்கும் �ரணத்மைதக் காண்பதில்மை� என்று." அந்த 
அறிக்மைக ஆன்�ீக வாழ்க்மைகயில் �ட்டுப்படுத்தப்பட்டதல்�, ஆனால் 
இருப்பின் அமைனத்து நிகழ்வுகமைளயும் உள்ளடக்கியது. இபயசு இமைத 
நிரூபித்தார், இறப்பவர்கமைள குணப்படுத்துகிறார், இறந்தவர்கமைள 
எழுப்பினார். �ரண �னம் பிமைழயுடன் பிரிந்து, அதன் பசயல்களால் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தன்மைனத் தள்ளி மைவக்க பவண்டும், �ற்றும் அழியாத ஆண்மை�, 
கிறிஸ்துவின் இ�ட்சிய�ாக பதான்றும். விசுவாசம் அதன் எல்மை�கமைள 
விரிவுபடுத்தி, பபாருளுக்குப் பதி�ாக ஆவியின் �தீு தங்கியிருப்பதன் 
மூ�ம் அதன் தளத்மைத ப�ப்படுத்த பவண்டும். �னிதன் �ரணம் குறித்த 
தனது நம்பிக்மைகமைய மைகவிடும்பபாது, அவன் கடவுள், வாழ்க்மைக, அன்பு
ஆகியவற்மைற பநாக்கி பவக�ாக முன்பனறுவான். பநாய் �ற்றும் இறப்பு 
�ீதான நம்பிக்மைக, நிச்சய�ாக பாவத்தின் �ீதான நம்பிக்மைக பபா�பவ, 
வாழ்க்மைக �ற்றும் ஆபராக்கியத்தின் உண்மை�யான உணர்மைவ 
மூடிவிடுகிறது. அறிவியலில் இந்த பபரிய உண்மை�மைய �னிதகு�ம் 
எப்பபாது எழுப்புகிறது?

5. 289 : 14-20

கிறிஸ்து, அல்�து சத்தியம், �ரணத்மைத பவன்று, இன்னும் 
பஜயிக்கிறது என்பது "பயங்கரங்களின் ராஜா" என்பமைத நிரூபிக்கிறது, 
ஆனால் அது ஒரு �ரண நம்பிக்மைக அல்�து பிமைழயாகும், இது சத்தியம் 
வாழ்க்மைகயின் ஆன்�ீக ஆதாரங்களுடன் அழிக்கிறது; இது 
பு�ன்களுக்கு �ரணம் என்று பதான்றுவது ஒரு �ரண �ாமைய என்பமைத 
இது காட்டுகிறது, ஏபனன்றால் உண்மை�யான �னிதனுக்கும் 
உண்மை�யான பிரபஞ்சத்திற்கும் �ரண பசயல்முமைற இல்மை�.

6. 24 : 27-31

சிலுமைவயில் அமைறயப்பட்டதன் பசயல்திறன் அது �னிதகு�த்திற்கு 
நிரூபித்த நமைடமுமைற பாசத்திலும் நன்மை�யிலும் உள்ளது. உண்மை� 
�னிதர்களிமைடபய வாழ்ந்தது; ஆனால் அது அவர்களின் எஜ�ானருக்கு 
கல்�மைற �ீது பவற்றிபபற உதவியது என்பமைத அவர்கள் காணும் வமைர,
அவருமைடய பசாந்த சீடர்களால் அத்தமைகய நிகழ்வு சாத்தியம் என்பமைத 
ஒப்புக்பகாள்ள முடியவில்மை�.

7. 42 : 5-8, 15-2

�ரணத்தில் உ�களாவிய நம்பிக்மைக எந்த நன்மை�யும் இல்மை�.  இது
வாழ்க்மைகமையபயா உண்மை�மையபயா பவளிப்படுத்த முடியாது. �ரணம்
ஒரு �ரண கனவாக நீள�ாகக் காணப்படும்,  இது இருளில் வந்து
ஒளியுடன் �மைறந்துவிடும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடவுளின் சக்தியின் சிறந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரரின் உயிர்த்பதழுதல் உடல் 
�ற்றும் பபாருளின் �ீதான அவரது இறுதி பவற்றியின் சான்றாகும், 
ப�லும் பதய்வீக அறிவியலின் முழு ஆதாரத்மைதயும் அளித்தது, - 
�னிதர்களுக்கு �ிகவும் முக்கிய�ான சான்றுகள். �னிதனுக்கு இருப்பு 
அல்�து �னம் கடவுளிட�ிருந்து தனித்தனியாக இருக்கிறது என்ற 
நம்பிக்மைக இறக்கும் பிமைழயாகும். இந்த பிமைழ இபயசு பதய்வீக 
அறிவியமை� சந்தித்து அதன் ஒன்று�ில்மை� என்பமைத நிரூபித்தது. 
கடவுள் தனது அபிபஷகம் பசய்யப்பட்ட, பசாதமைனயானது, பாவம், 
பநாய், �ற்றும் �ரணம் ஆகியவற்றில் அளித்த அதிசய �கிமை�யின் 
காரண�ாக இபயசுவுக்கு எந்த பயங்கரமும் இல்மை�. உடமை�க் 
பகான்றதாக ஆண்கள் நிமைனக்கட்டும்! பின்னர் அவர் அமைத �ாறா�ல் 
அவர்களுக்குக் காண்பிப்பார். கிறிஸ்தவ அறிவியலில் உண்மை�யான 
�னிதன் கடவுளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறான் என்பமைத இது நிரூபிக்கிறது -
நல்�து, தீமை� அல்� - எனபவ ஒரு �னிதர் அல்�, ஆனால் அழியாதவர். 
இந்த ஆதாரத்தின் அறிவியமை� இபயசு தம்முமைடய சீஷர்களுக்கு 
கற்பித்திருந்தார். "என்மைன நம்புகிறவன், நான் பசய்யும் பசயல்களும் 
பசய்வான்" என்ற இன்னும் புரிந்துபகாள்ளப்படாத பழப�ாழிமையச் 
பசாதிக்க அவர் இங்கு இருந்தார். பிமைழமைய பவளிபயற்றுவதன் 
மூ�மும், பநாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்துவதன் மூ�மும், 
இறந்தவர்கமைள எழுப்புவதன் மூ�மும் அவருமைடய உடல்-பகாள்மைகமைய 
அவர்கள் முழுமை�யாகப் புரிந்து பகாள்ள பவண்டும்.

8. 43 : 32-19

அன்பு பவறுப்மைப பவல்� பவண்டும்.  சத்தியமும் வாழ்க்மைகயும் பிமைழ
�ற்றும் �ரணத்தின் �ீதான பவற்றிமைய முத்திமைரயிட பவண்டும்,
முட்கள் ஒரு கிர ீடத்திற்காக ஒதுக்கி மைவக்கப்படுவதற்கு முன்பு,
"நல்�து,  நல்� �ற்றும் உண்மை�யுள்ள பவமை�க்காரன்"  என்ற
பபனடிஷன் பின்பற்றுகிறது,  ப�லும் ஆவியின் ப��ாதிக்கம்
நிரூபிக்கப்பட பவண்டும்.

கல்�மைறயின் தனிமை�யான பகுதிகள் இபயசுமைவ தனது 
எதிரிகளிட�ிருந்து அமைடக்க�ம் பகாடுத்தன, இது ஒரு பபரிய 
பிரச்சிமைனமைய தீர்க்கும் இட�ாகும். கல்�மைறயில் அவரது மூன்று 
நாட்கள் பவமை� சரியான பநரத்தில் நித்தியத்தின் முத்திமைரமைய 
அமை�த்தது. அவர் வாழ்க்மைகமைய �ரண�ற்றவர் என்றும், அன்மைப 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பவறுப்பின் �ாஸ்டர் என்றும் நிரூபித்தார். கிரிஸ்துவர் சயின்ஸ், 
மை�ண்ட் ஓவர் ப�ட்டர், �ருத்துவம், அறுமைவ சிகிச்மைச �ற்றும் சுகாதாரம்
ஆகியவற்றின் அமைனத்து உரிமை�பகாரல்களின் அடிப்பமைடயிலும் அவர் 
சந்தித்து பதர்ச்சி பபற்றார்.

வீக்கத்மைதக் குமைறக்க அவர் எந்த �ருந்துகமைளயும் எடுக்கவில்மை�. 
வீணான ஆற்றல்கமைள �ீண்டும் உயிர்ப்பிக்க அவர் உணவு அல்�து 
தூய காற்மைற நம்பவில்மை�. கிழிந்த உள்ளங்மைககமைள 
குணப்படுத்தவும், காய�மைடந்த பக்கத்மைதயும், சிமைதந்த கால்கமைளயும் 
பிமைணக்கவும், துமைடக்கும் முறுக்குத் தாமைள அகற்றவும் அந்த 
மைககமைளப் பயன்படுத்தவும், முன்பு பபா�பவ அவர் கால்கமைளப் 
பயன்படுத்தவும் ஒரு அறுமைவ சிகிச்மைச நிபுணரின் திறமை� அவருக்குத் 
பதமைவயில்மை�.

9. 44 : 28-5

இபயசு கல்�மைறயில் �மைறந்திருந்தபபாது அவர் இறந்துவிட்டார் என்று 
அவருமைடய சீடர்கள் நம்பினர், அபதச�யம் அவர் உயிருடன் இருந்தார், 
குறுகிய கல்�மைறக்குள் �ரண, பபாருள் உணர்மைவ �ீறுவதற்கான 
ஆவியின் சக்திமைய நிரூபித்தார். வழியில் பாமைற-ரிப்பட் சுவர்கள் 
இருந்தன, குமைகயின் வாயிலிருந்து ஒரு பபரிய கல் உருட்டப்பட 
பவண்டும்; ஆனால் இபயசு ஒவ்பவாரு பபாருள் தமைடமையயும் பவன்றார்,
ஒவ்பவாரு பபாருளின் சட்டத்மைதயும் முறியடித்து, தனது இருண்ட ஓய்வு 
இடத்திலிருந்து வி�கினார், ஒரு �கத்தான பவற்றியின் �கிமை�யால் 
முடிசூட்டப்பட்டார், நித்திய பவற்றி.

10.   45 : 16-21

கடவுளுக்கு �கிமை�, பபாராடும் இதயங்களுக்கு அமை�தி! கிறிஸ்து 
�னித நம்பிக்மைகயின் �ற்றும் விசுவாசத்தின் வாசலில் இருந்து கல்மை� 
உருட்டிவிட்டார், ப�லும் கடவுளின் வாழ்க்மைகயின் பவளிப்பாடு �ற்றும் 
ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூ�ம், �னிதனின் ஆன்�ீக பயாசமைனயுடனும், 
அவருமைடய பதய்வீகக் பகாட்பாடான அன்புடனும் அவற்மைற ஒபர 
�னநிமை�யில் உயர்த்தியுள்ளார்.

11.   31: 17-22 (க்கு.)

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அவருமைடய விமை��திப்பற்ற கட்டமைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, - நாம் 
ஆராய்ந்தவமைர அவரது ஆர்ப்பாட்டத்மைதத் பதாடர்ந்து, - அவருமைடய 
பகாப்மைபமைய நாம் குடிக்கிபறாம், அவருமைடய அப்பத்தில் பங்கு 
பகாள்கிபறாம், அவருமைடய தூய்மை�யால் ஞானஸ்நானம் பபறுகிபறாம்; 
கமைடசியில் நாம் ஓய்பவடுப்பபாம், அவருடன் உட்கார்ந்துபகாள்பவாம், 
�ரணத்மைத பவன்பறடுக்கும் பதய்வீக பகாட்பாட்டின் முழுமை�யான 
புரிதலில்.

தின"ரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ப�ரி பபக்கர் எடி

தின"ரி வெ2பம்

ஒவ்பவாரு நாளும் பஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  பதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க3ாக்கங்கள் �ற்றும் வெ"யல்களுக்கான �ிதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் பநாக்கங்கள் அல்�து பசயல்கமைள
விபராதப�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்பபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
பதய்வீக அன்பு �ட்டுப� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சபகாதரத்துவம்,  பதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்பதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆப�ாசமைன,  பசல்வாக்கு பசலுத்துதல் அல்�து தவறாக பசல்வாக்கு
பசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட பவண்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு �ிழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆப�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ப�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பசய்ய பவண்டிய கடமை�மைய �றக்கபவா
புறக்கணிக்கபவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


