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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஆகஸ்ட் 29, 2021

தமை�ப்ப — கிறிஸ்து இயேயசு

யேகால்டன் உமை�:  1 தீயே�ாத்யேதயு 2 : 5

"யேதவன் ஒருவயே# யேதவனுக்கும் �னுஷருக்கும் �த்தியஸ்தரும் ஒருவயே#."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  யேயாவான் 1 : 6-13, 16, 17

6 யேதவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு �னுஷன் இருந்தான், அவன் யேபர் 
யேயாவான்.

7 அவன் தன்னால் எல்�ாரும் விசுவாசிக்கும்படி அந்த ஒளிமையக் 
குறித்துச்சாட்சிககாடுக்க சாட்சியாக வந்தான்.

8 அவன் அந்த ஒளியல்�, அந்த ஒளிமையக்குறித்துச் சாட்சிககாடுக்க 
வந்தவனாயிருந்தான்.

9 உ�கத்தியே� வந்து எந்த �னுஷமைனயும் பி#காசிப்பிக்கிற ஒளியேய 
அந்த க�ய்யான ஒளி.

10 அவர் உ�கத்தில் இருந்தார், உ�கம் அவர் மூ��ாய் உண்டாயிற்று. 
உ�கயே�ா அவமை# அறியவில்மை�.

11 அவர் த�க்குச் கசாந்த�ானதியே� வந்தார், அவருக்குச் 
கசாந்த�ானவர்கயேளா அவமை# ஏற்றுக்ககாள்ளவில்மை�.

12 அவருமைடய நா�த்தின்யே�ல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவமை# 
ஏற்றுக்ககாண்டவர்கள் எத்தமைனயேபர்கயேளா, அத்தமைன யேபர்களும் 
யேதவனுமைடய பிள்மைளகளாகும்படி, 
அவர்களுக்குஅதிகா#ங்ககாடுத்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 2ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 29, 2021
தமை�ப்ப: கிறிஸ்து இயேயசு

13 அவர்கள், இ#த்தத்தினா�ாவது, �ாம்ச சித்தத்தினா�ாவது 
புருஷனுமைடய சித்தத்தினா�ாவது பிறவா�ல், யேதவனாயே� 
பிறந்தவர்கள்.

16 அவருமைடய ப#ிபூ#ணத்தினால் நாக�ல்�ாரும் கிருமைபயின்யே�ல் 
கிருமைப கபற்யேறாம்.

17 எப்படிகயனில் நியாயப்பி#�ாணம் யே�ாயேசயின் மூ��ாய்க் 
ககாடுக்கப்பட்டது, கிருமைபயும் சத்தியமும் இயேயசுகிறிஸ்துவின் 
மூ��ாய் உண்டாயின.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஏசாயா 9: 2, 6, 7

2 இருளில் நடக்கிற Aனங்கள் கப#ிய கவளிச்சத்மைதக் கண்டார்கள்; 
�#ண இருளின் யேதசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின்யே�ல் கவளிச்சம் 
பி#காசித்தது.

6 ந�க்கு ஒரு பா�கன் பிறந்தார்; ந�க்கு ஒரு கு�ா#ன் 
ககாடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர் யேதாளின்யே�லிருக்கும்; 
அவர் நா�ம் அதிசய�ானவர், ஆயே�ாசமைனக் கர்த்தா, 
வல்�மை�யுள்ள யேதவன், நித்திய பிதா, ச�ாதானப்பி#பு 
என்னப்படும்.

7 தாவீதின் சிங்காசனத்மைதயும் அவனுமைடய #ாஜ்யத்மைதயும் அவர் 
திடப்படுத்தி அமைத இதுமுதற்ககாண்டு என்கறன்மைறக்கும் 
நியாயத்திலும் நீதியினாலும் நிமை�ப்படுத்தும்படிக்கு, அவருமைடய 
கர்த்தத்துவத்தின் கபருக்கத்துக்கும், அதின் ச�ாதானத்துக்கும் 
முடிவில்மை�; யேசமைனகளின் கர்த்தருமைடய மைவ#ாக்கியம் இமைதச் 
கசய்யும்.

2. �த்யேதயு 4: 23

23 பின்பு, இயேயசு கலியே�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுமைடய 
கAப ஆ�யங்களில் உபயேதசித்து, #ாஜ்யத்தின் சுவியேசஷத்மைதப் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பி#சங்கித்து, Aனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சக� வியாதிகமைளயும்
சக� யேநாய்கமைளயும் நீக்கிச் கசாஸ்த�ாக்கினார்.

3. �த்யேதயு 8 : 5-10, 13

5 இயேயசு கப்பர்நகூ�ில் பி#யேவசித்தயேபாது, நூற்றுக்கு அதிபதி 
ஒருவன் அவ#ிடத்தில் வந்து:

6 ஆண்டவயே#! என் யேவமை�க்கா#ன் வீட்டியே� தி�ிர்வாத�ாய்க் 
கிடந்து ககாடிய யேவதமைனப்படுகிறான் என்று அவமை# 
யேவண்டிக்ககாண்டான்.

7 அதற்கு இயேயசு: நான் வந்து அவமைனச் கசாஸ்த�ாக்குயேவன் 
என்றார்.

8 நூற்றுக்கு அதிபதி பி#தியுத்த#�ாக: ஆண்டவயே#! நீர் என் 
வீட்டுக்குள் பி#யேவசிக்க நான் பாத்தி#ன் அல்�; ஒரு வார்த்மைத 
�ாத்தி#ம் கசால்லும், அப்கபாழுது என் யேவமை�க்கா#ன் 
கசாஸ்த�ாவான்.

9 நான் அதிகா#த்துக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்படிகிற 
யேசவகருமுண்டு; நான் ஒருவமைனப் யேபாகவன்றால் யேபாகிறான், 
�ற்கறாருவமைன வாகவன்றால் வருகிறான், என் 
யேவமை�க்கா#மைன இமைதச் கசய் என்றால் கசய்கிறான் என்றான்.

10 இயேயசு இமைதக் யேகட்டு ஆச்ச#ியப்பட்டு, த�க்குப் பின் 
கசல்லுகிறவர்கமைள யேநாக்கி: இஸ்#யேவ�ருக்குள்ளும் நான் 
இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்மைத காணவில்மை� என்று, க�ய்யாகயேவ 
உங்களுக்குச் கசால்லுகியேறன்.

13 பின்பு இயேயசு நூற்றுக்கு அதிபதிமைய யேநாக்கி: நீ யேபாக�ாம், நீ 
விசுவாசித்தபடியேய உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அந்த 
நாழிமைகயியே� அவன் யேவமை�க்கா#ன் கசாஸ்த�ானான்.

4. �த்யேதயு 9 : 1-8

1 அப்கபாழுது, அவர் படவில் ஏறி, இக்கமை#ப்பட்டுத் தம்முமைடய 
பட்டணத்திற்கு வந்தார்.

2 அங்யேக படுக்மைகயியே� கிடந்த ஒரு தி�ிர்வாதக்கா#மைன 
அவ#ிடத்தில் ககாண்டுவந்தார்கள். இயேயசு அவர்களுமைடய 
விசுவாசத்மைதக் கண்டு, தி�ிர்வாதக்கா#மைன யேநாக்கி: �கயேன, 
திடன்ககாள், உன் பாவங்கள் உனக்கு �ன்னிக்கப்பட்டது என்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3 அப்கபாழுது, யேவதபா#க#ில் சி�ர்: இவன் யேதவதூஷணம் 
கசால்லுகிறான் என்று தங்கள் உள்ளத்தில் 
கசால்லிக்ககாண்டார்கள்.

4 இயேயசு அவர்கள் நிமைனவுகமைள அறிந்து: நீங்கள் உங்கள் 
இருதயங்களில் கபால்�ாதமைவகமைளச் சிந்திக்கிறகதன்ன?

5 உன் பாவங்கள் �ன்னிக்கப்பட்டது என்று கசால்வயேதா, எழுந்து 
நடகவன்று கசால்வயேதா எது எளிது?

6 பூ�ியியே� பாவங்கமைள �ன்னிக்க �னுஷகு�ா#னுக்கு அதிகா#ம் 
உண்கடன்பமைத நீங்கள் அறியயேவண்டும் என்று கசால்லி, 
தி�ிர்வாதக்கா#மைன யேநாக்கி: நீ எழுந்து உன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்ககாண்டு, உன் வீட்டுக்குப் யேபா என்றார்.

7 உடயேன அவன் எழுந்து, தன் வீட்டுக்குப்யேபானான்.
8 Aனங்கள் அமைதக்கண்டு ஆச்ச#ியப்பட்டு, �னுஷருக்கு இப்படிப்பட்ட

அதிகா#த்மைதக் ககாடுத்தவ#ாகிய யேதவமைன 
�கிமை�ப்படுத்தினார்கள்.

5. யேயாவான் 4 : 48 (இயேயசுவுக்கு)

48 பிறகு இயேயசு கூறினார்

6. யேயாவான் 5: 19 (உண்மை�யாக)-21, 26, 30

19 அப்கபாழுது இயேயசு அவர்கமைள யேநாக்கி: க�ய்யாகயேவ 
க�ய்யாகயேவ நான் உங்களுக்குச் கசால்லுகியேறன் பிதாவானவர் 
கசய்யக் கு�ா#ன் காண்கிறகததுயேவா, அமைதயேயயன்றி, 
யேவகறான்மைறயும் தா�ாய்ச் கசய்ய�ாட்டார்; அவர் எமைவகமைளச் 
கசய்கிறாயே#ா, அமைவகமைளக் கு�ா#னும் அந்தப்படியேய கசய்கிறார்.

20 பிதாவானவர் கு�ா#னிடத்தில் அன்பாயிருந்து, தாம் 
கசய்கிறமைவகமைளகயல்�ாம் அவருக்குக் காண்பிக்கிறார்; நீங்கள் 
ஆச்ச#ியப்படத்தக்கதாக இமைவகமைளப் பார்க்கிலும் கப#ிதான 
கி#ிமையகமைளயும் அவருக்குக் காண்பிப்பார்.

21 பிதாவானவர் �#ித்யேதாமை# எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறதுயேபா�, 
கு�ா#னும் த�க்குச் சித்த�ானவர்கமைள உயிர்ப்பிக்கிறார்.

26 ஏகனனில், பிதாவானவர் தம்�ில் தாயே� 
Aீவனுமைடயவ#ாயிருக்கிறதுயேபா�, கு�ா#னும் தம்�ில்தாயே� 
Aீவனுமைடயவ#ாயிருக்கும்படி அருள் கசய்திருக்கிறார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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30 நான் என் சுய�ாய் ஒன்றுஞ்கசய்கிறதில்மை�; நான் யேகட்கிறபடியேய 
நியாயந்தீர்க்கியேறன்; எனக்குச் சித்த�ானமைத நான் யேதடா�ல், 
என்மைன அனுப்பின பிதாவுக்குச் சித்த�ானமைதயேய நான் 
யேதடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியாயிருக்கிறது.

7. யேயாவான் 8 : 29

29 என்மைன அனுப்பினவர் என்னுடயேனகூட இருக்கிறார், பிதாவுக்குப் 
பி#ிய�ானமைவகமைள நான் எப்கபாழுதும் கசய்கிறபடியால் அவர் 
என்மைனத் தனியேய இருக்கவிடவில்மை� என்றார்.

8. யேயாவான் 10 : 14-16

14 நாயேன நல்� யே�ய்ப்பன்; பிதா என்மைன அறிந்திருக்கிறதுயேபா�வும், 
நான் பிதாமைவ அறிந்திருக்கிறதுயேபா�வும்,

15 நான் என்னுமைடயமைவகமைள அறிந்தும் என்னுமைடயமைவகளால் 
அறியப்பட்டு�ிருக்கியேறன்; ஆடுகளுக்காக என் Aவீமைனயும் 
ககாடுக்கியேறன்.

16 இந்தத் கதாழுவத்திலுள்ளமைவகளல்�ா�ல் யேவயேற ஆடுகளும் 
எனக்கு உண்டு; அமைவகமைளயும் நான் ககாண்டுவ#யேவண்டும், 
அமைவகள் என் சத்தத்துக்குச் கசவிககாடுக்கும். அப்கபாழுது ஒயே# 
�ந்மைதயும் ஒயே# யே�ய்ப்பனு�ாகும்.

9. யேயாவான் 14 : 8-12

8 பிலிப்பு அவமை# யேநாக்கி: ஆண்டவயே#, பிதாமைவ எங்களுக்குக் 
காண்பியும், அது எங்களுக்குப் யேபாதும் என்றான்.

9 அதற்கு இயேயசு: பிலிப்புயேவ, இவ்வளவுகா�ம் நான் 
உங்களுடயேனகூட இருந்தும் நீ என்மைன அறியவில்மை�யா 
என்மைனக் கண்டவன் பிதாமைவக் கண்டான்; அப்படியிருக்க, 
பிதாமைவ எங்களுக்குக் காண்பியும் என்று நீ எப்படி கசால்லுகிறாய்?

10 நான் பிதாவிலும், பிதா என்னிலும் இருக்கிறமைத நீ 
விசுவாசிக்கிறதில்மை�யா? நான் உங்களுடயேன கசால்லுகிற 
வசனங்கமைள என் சுய�ாய்ச் கசால்�வில்மை�; என்னிடத்தில் 
வாச�ாயிருக்கிற பிதாவானவயே# இந்தக் கி#ிமையகமைளச் 
கசய்துவருகிறார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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11 நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறமைத நம்புங்கள்; 
அப்படியில்�ாவிட்டாலும் என் கி#ிமையகளினி�ித்த�ாவது என்மைன 
நம்புங்கள்.

12 க�ய்யாகயேவ க�ய்யாகயேவ நான் உங்களுக்குச் கசால்லுகியேறன்; 
நான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் யேபாகிறபடியினால், என்மைன 
விசுவாசிக்கிறவன் நான் கசய்கிறகி#ிமையகமைளத் தானும் 
கசய்வான், இமைவகமைளப்பார்க்கிலும் கப#ிய கி#ிமையகமைளயும் 
கசய்வான்.

10. யேயாவான் 3 : 16, 17

16 யேதவன், தம்முமைடய ஒயே#யேபறான கு�ா#மைன விசுவாசிக்கிறவன் 
எவயேனா அவன் ககட்டுப்யேபாகா�ல் நித்தியAீவமைன 
அமைடயும்படிக்கு, அவமை#த் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உ�கத்தில் 
அன்புகூர்ந்தார்.

17 உ�கத்மைத ஆக்கிமைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி யேதவன் தம்முமைடய 
கு�ா#மைன உ�கத்தில் அனுப்பா�ல், அவ#ாயே� உ�கம் 
இ#ட்சிக்கப்படுவதற்காகயேவ அவமை# அனுப்பினார்.

11. யேயாவான் 17 : 1-3

1 இயேயசு இமைவகமைளச் கசான்ன பின்பு தம்முமைடய கண்கமைள 
வானத்துக்கு ஏகறடுத்து:

2 பிதாயேவ, யேவமைள வந்தது, நீர் உம்முமைடய கு�ா#னுக்குத் 
தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியAீவமைனக் 
ககாடுக்கும்கபாருட்டு �ாம்ச�ான யாவர்யே�லும் நீர் அவருக்கு 
அதிகா#ங்ககாடுத்தபடியேய, உம்முமைடய கு�ா#ன் உம்மை� 
�கிமை�ப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முமைடய கு�ா#மைன 
�கிமை�ப்படுத்தும்.

3 ஒன்றான க�ய்த்யேதவனாகிய உம்மை�யும் நீர் அனுப்பினவ#ாகிய 
இயேயசுகிறிஸ்துமைவயும் அறிவயேத நித்தியAீவன்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆயே�ாக்கியம்

1. 332 : 9 (கிறிஸ்து)-17, 19 (இயேயசு)-22, 23 (இயேயசு)-26, 29-2

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கிறிஸ்து என்பது உண்மை�மைய உணர்த்துவதற்கான உண்மை�யான 
யேயாசமைன, �னித உணர்வுடன் யேபசும் �னிதர்களுக்கு கடவுளிட�ிருந்து 
கதய்வீக கசய்தி. கிறிஸ்து உருவ�ற்றவர், ஆன்�ீக, - ஆ�ாம், கதய்வீக 
உருவம் �ற்றும் சாயல், பு�ன்களின் �ாமையகமைள அகற்றும்; வழி, 
உண்மை� �ற்றும் வாழ்க்மைக, யேநாயாளிகமைள குணப்படுத்துதல் �ற்றும் 
தீமை�கமைள கவளியேயற்றுவது, பாவம், யேநாய் �ற்றும் �#ணத்மைத 
அழிக்கிறது. பால் கசால்வது யேபால்: "கடவுள் ஒருவயே#, கடவுளுக்கும் 
�னிதர்களுக்கும் இமைடயில் ஒரு �த்தியஸ்தர், �னிதன் கிறிஸ்து 
இயேயசு."

இயேயசு கிறிஸ்துமைவ நிரூபித்தார்; கிறிஸ்து கடவுளின் கதய்வீக 
யேயாசமைன என்பமைத அவர் நிரூபித்தார் - ப#ிசுத்த ஆவியானவர், 
அல்�து ஆறுத�ளிப்பவர், கதய்வீக ககாள்மைகயான அன்மைப 
கவளிப்படுத்துதல் �ற்றும் அமைனத்து சத்தியத்திற்கும் வழிநடத்துதல்.

இயேயசு ஒரு கன்னியின் �கன். கடவுளின் வார்த்மைதமையப் யேபசுவதற்கும்,
�னிதர்கள் பு#ிந்துககாள்வதற்கும் பு#ிந்துககாள்வதற்கும் 
�னிதகு�த்தின் வடிவத்தில் யேதான்றுவதற்கும் அவர் 
நிய�ிக்கப்பட்டார். ... அந்த வயதில் ஒரு �ாம்ச வடிவம் 
கவளிப்படுத்தக்கூடிய �ிக உயர்ந்த வமைக கதய்வீகத்மைத அவர் 
கவளிப்படுத்தினார். உண்மை�யான �ற்றும் சிறந்த �னிதனுக்குள் 
�ாம்ச உறுப்பு நுமைழய முடியாது. இவ்வாறு, கிறிஸ்து கடவுளுக்கும் 
�னிதனுக்கும் இமைடயி�ான தற்கசயல் நிகழ்மைவ அல்�து ஆன்�ீக 
உடன்பாட்மைட தனது உருவத்தில் விளக்குகிறார்.

2. 333 : 8 (கிறிஸ்து)-9

... கிறிஸ்து என்பது இயேயசுவின் கதய்வீகப் கபயர் யேபான்ற ஒரு கபயர் 
அல்�.

3. 136 : 1-8

இயேயசு தனது யேதவா�யத்மைத நிறுவி, கிறிஸ்துமைவ குண�ாக்கும் 
ஆன்�ீக அடித்தளத்தில் தனது பணிமைய ப#ா�#ித்தார். அவர் தனது 
சீடர்களுக்கு தனது �தத்தில் ஒரு கதய்வீக ககாள்மைக இருப்பதாகக் 
கற்றுக் ககாடுத்தார், இது பிமைழமைய கவளியேயற்றி யேநாயாளிகமைளயும் 
பாவிகமைளயும் குண�ாக்கும். கடவுளிடம் இருந்து தனி அறிவு, கசயல் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 29, 2021
தமை�ப்ப: கிறிஸ்து இயேயசு

அல்�து வாழ்க்மைக எதுவும் இல்மை� என்று அவர் கூறினார். இது 
அவமை#த் துன்புறுத்திய யேபாதிலும், அவர் தனது கதய்வீக சக்திமையப் 
பயன்படுத்தி �னிதர்கமைள உடல் #ீதியாகவும் ஆன்�ீக # ீதியாகவும் 
காப்பாற்றினார்.

4. 473 : 26-3

இயேயசு தனது வார்த்மைதகமைள விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
கசயல்கமைளச் கசய்வதன் மூ�ம் அவர் கூறியமைத ஆர்ப்பாட்டத்தின் 
மூ�ம் உறுதிப்படுத்தினார். அவர் கற்பித்தமைத நிரூபித்தார். இது 
கிறிஸ்தவத்தின் அறிவியல். இயேயசு யேநாயாளிகமைள குண�ாக்கும் 
�ற்றும் பிமைழகமைள கவளியேயற்றும் ககாள்மைகமைய கதய்வீக�ாக 
நிரூபித்தார். எவ்வாறாயினும், அவ#து �ாணவர்கள் அவருமைடய 
யேபாதமைனகமைளயும் அவற்றின் புகழ்கபற்ற ஆதா#ங்கமைளயும் 
பு#ிந்துககாண்டமைதத் தவி#, சி�ர், அதாவது வாழ்க்மைக, உண்மை� 
�ற்றும் அன்பு (இந்த அங்கீக#ிக்கப்படாத அறிவியலின் ககாள்மைக) 
அமைனத்து பிமைழ, தீமை�, யேநாய் �ற்றும் இறப்மைப அழிக்கிறது.

5. 28 : 15-21

இயேயசுவின் யேதாற்றம், தன்மை� அல்�து யேவமை� கபாதுவாகப் பு#ிந்து 
ககாள்ளப்படவில்மை�. அவ#து இயற்மைகயின் ஒரு கூறு பகுதி கூட 
கபாருள் உ�கம் ச#ியாக அளவிடவில்மை�. அவருமைடய நீதியும் 
தூய்மை�யும் கூட �னிதர்கமைளத் தடுக்கவில்மை�: அவர் ஒரு கபருந்தீனி 
�ற்றும் தூய்மை�யற்றவ#ின் நண்பர், �ற்றும் பீல்கசபப் அவ#து பு#வ�ர்.

6. 482 : 19-25

இயேயசு ச#ியான �னிதனின் உயர்ந்த �னித கருத்து. அவர் 
கிறிஸ்துவிலிருந்து பி#ிக்கப்பட முடியாதவ#ாக இருந்தார், யே�சியா, - 
�ாம்சத்திற்கு கவளியேய கடவுளின் கதய்வீக யேயாசமைன. இது 
விஷயத்தின் �தீு இயேயசு தனது கட்டுப்பாட்மைட நிரூபிக்க உதவியது. 
யேதவமைதகள் இந்த இ#ட்மைட யேதாற்றத்தில் இருந்த பமைழய 
ஞானிகளுக்கு அறிவித்தனர், யே�லும் யேதவதூதர்கள் அமைத 
விசுவாசத்தின் மூ�ம், ஒவ்கவாரு வயதிலும் பசித்த இதயத்திற்கு 
கிசுகிசுத்தனர்.

7. 52 : 19-28

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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"துக்கத்தின் �னிதன்" கபாருள் வாழ்க்மைக �ற்றும் நுண்ணறிவு �ற்றும் 
அமைனத்மைதயும் உள்ளடக்கிய கடவுளின் வலிமை�யான உண்மை�மைய 
நன்கு பு#ிந்து ககாண்டார். இமைவ �னமைத குணப்படுத்தும் அல்�து 
கிறிஸ்தவ அறிவியலின் இ#ண்டு முக்கிய புள்ளிகளாக இருந்தன, இது 
அவமை# அன்பால் ஆயுதம் ஏந்தியது. கடவுளின் உயர்ந்த பூ�ிக்கு#ிய 
பி#திநிதி, கதய்வீக சக்திமைய பி#திபலிக்கும் �னித திறமைனப் பற்றிப் 
யேபசினார், தீர்க்கத#ிசன�ாக தனது சீடர்களிடம் கூறினார், அவர்களின் 
நாளுக்காக �ட்டு�ல்�, எல்�ா யேந#த்திலும் யேபசினார்: "என்மைன 
நம்புகிறவன், நான் கசய்யும் கசயல்கமைளயும் கசய்வான்; " �ற்றும் 
"இந்த அறிகுறிகள் நம்பிக்மைக ககாண்டவர்கமைளப் பின்கதாடரும்."

8. 146 : 2 (தி)-12

பண்மைடய கிறிஸ்தவர்கள் குணப்படுத்துபவர்கள். கிறிஸ்தவத்தின் 
இந்த உறுப்பு ஏன் இழக்கப்பட்டது? ஏகனன்றால், ந�து �த அமை�ப்புகள் 
நம் �ருத்துவ முமைறகளால் அதிக�ாகயேவா அல்�து குமைறவாகயேவா 
நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. முதல் சிமை� வழிபாடு விஷயத்தில் நம்பிக்மைக 
இருந்தது. பள்ளிகள் கதய்வத்தின் �ீதான நம்பிக்மைகமைய விட, 
யேபாமைதப்கபாருட்களின் �ீது நம்பிக்மைக மைவத்துள்ளன. கபாருமைள 
அதன் கசாந்த மு#ண்பாட்மைட அழிக்க நம்புவதன் மூ�ம், ஆயே#ாக்கியமும்
நல்லிணக்கமும் தியாகம் கசய்யப்பட்டுள்ளன. இத்தமைகய அமை�ப்புகள் 
ஆன்�ீக சக்தியின் உயிர்ச்சக்தியில் தமைடயாக உள்ளன, இதன் மூ�ம் 
கபாருள் உணர்வு அறிவியலின் ஊழிய#ாக �ாற்றப்படுகிறது �ற்றும் 
�தம் கிறிஸ்துமைவப் யேபான்றது.

9. 347 : 14-22

கிறிஸ்து, கடவுளின் ஆன்�ீக அல்�து உண்மை�யான யேயாசமைனயாக, 
பமைழயமைதப் யேபா� இப்யேபாது வருகிறார், ஏமைழகளுக்கு நற்கசய்திமையப்
பி#சங்கிக்கிறார், யேநாயாளிகமைள குணப்படுத்துகிறார், தீமை�கமைள 
வி#ட்டுகிறார். கிறித்துவத்தின் அத்தியாவசிய�ான கூறுகமைள 
�ீட்கடடுக்கும் பிமைழயா, அதாவது, அப்யேபாஸ்தலிக்க, கதய்வீக 
சிகிச்மைசமுமைற? இல்மை�; அது கிறிஸ்தவத்தின் விஞ்ஞானம் அமைத 
�ீட்கடடுக்கிறது, யே�லும் இருளில் ஒளிரும் ஒளி, இருள் 
பு#ிந்துககாள்ளாது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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10.   54 : 8-10

அவருமைடய யேபாதமைனமையயும் முன்�ாதி#ிமையயும் பின்பற்ற யார் 
தயா#ாக இருக்கிறார்கள்? அமைனவரும் சீக்கி#ம் அல்�து பின்னர் 
தங்கமைள கிறிஸ்துவில் விமைதக்க யேவண்டும், கடவுளின் உண்மை�யான
யேயாசமைன.

11.   286 : 9-15

�ாஸ்டர் கூறினார், "என்மைனத் தவி# யேவறு யாரும் பிதாவிடம் வ# 
�ாட்டார்கள்." கிறிஸ்து, வாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு; ஏகனன்றால், 
"நாயேன வழி" என்று கிறிஸ்து கூறுகிறார். இயற்பியல் கா#ணத்மைத 
இந்த அசல் �னிதன், இயேயசு முதல் முதல் கமைடசி வமை# ஒதுக்கி 
மைவத்தார். கதய்வீக ககாள்மைக, அன்பு, உண்மை�யான அமைனத்மைதயும் 
உருவாக்குகிறது �ற்றும் நிர்வகிக்கிறது என்பமைத அவர் 
அறிந்திருந்தார்.

12.   476 : 32-5

இயேயசு அறிவியலில் ஒரு ப#ிபூ#ண �னிதமைனப் பார்த்தார், அவர் 
பாவமுள்ள �னிதர் �னிதர்களுக்குத் யேதான்றும் இடத்தில் 
யேதான்றினார். இந்த ப#ிபூ#ண �னிதனில் இ#ட்சகர் கடவுளின் கசாந்த 
யேதாற்றத்மைத கண்டார், யே�லும் �னிதனின் இந்த ச#ியான பார்மைவ 
யேநாயாளிகமைள குண�ாக்கியது. இவ்வாறு கடவுளின் #ாஜ்யம் 
அப்படியேய உள்ளது, உ�களாவியது என்றும், �னிதன் 
தூய்மை�யானவன் என்றும் ப#ிசுத்தவான் என்றும் இயேயசு கற்பித்தார்.

13.   494 : 10-14, 30-2

கதய்வீக அன்பு எப்யேபாதுயே� சந்தித்திருக்கிறது �ற்றும் எப்யேபாதும் 
ஒவ்கவாரு �னித யேதமைவமையயும் பூர்த்தி கசய்யும். �னிதகு�ம் �ற்றும் 
ஒவ்கவாரு �ணி யேந#த்திலும், கதய்வீக அன்பு எல்�ா நன்மை�மையயும் 
அளிக்கும் என்பதால், யேதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட எண்ணிற்காக அல்�து ஒரு 
குறிப்பிட்ட கா�த்திற்கு �ட்டுயே� இயேயசு குணப்படுத்தும் கதய்வீக 
சக்திமைய கவளிப்படுத்தினார் என்று கற்பமைன கசய்வது நன்றாக 
இல்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 29, 2021
தமை�ப்ப: கிறிஸ்து இயேயசு

எங்கள் �ாஸ்டர் பிசாசுகமைள (தீமை�கமைள) து#த்தி, யேநாயாளிகமைள 
குண�ாக்கினார். அவமை#ப் பின்பற்றுபவர்கமைளப் பற்றியும் கசால்� 
யேவண்டும், அவர்கள் பயத்மைதயும் எல்�ா தீமை�கமைளயும் 
தங்களிலிருந்தும் �ற்றவர்களிட�ிருந்தும் கவளியேயற்றி 
யேநாயுற்றவர்கமைள குணப்படுத்துகிறார்கள். �னிதன் கடவுளால் 
ஆளப்படும் யேபாகதல்�ாம், �னிதன் மூ�ம் கடவுள் யேநாயாளிகமைள 
குண�ாக்குவார்.

14.   565 : 13-18

ஆன்�ீக யேயாசமைனயின் ஆள்�ாறாட்டம் எங்கள் எA�ான#ின் பூ�ிக்கு#ிய 
வாழ்க்மைகயில் ஒரு சுருக்க�ான வ#�ாற்மைறக் ககாண்டிருந்தது; ஆனால் 
"அவருமைடய #ாஜ்யத்திற்கு முடியேவ இருக்காது", ஏகனன்றால் கடவுளின் 
யேயாசமைனயான கிறிஸ்து இறுதியில் அமைனத்து நாடுகமைளயும் 
�க்கமைளயும் - கட்டாய�ாக, முற்றிலும், இறுதியாக - கதய்வீக 
அறிவியலுடன் ஆட்சி கசய்வார்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் யே�#ி யேபக்கர் எடி

தினச�ி ப5பம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கAபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பின#ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய #ாஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகயேயடு, கட்டுமை# 8, பி#ிவு. 4

யே6ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் யேநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமைள
வியே#ாதயே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்யேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுயே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 29, 2021
தமை�ப்ப: கிறிஸ்து இயேயசு

அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சயேகாத#த்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பி#திபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்யேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கத#ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆயே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட யேவண்டும்.

சர்ச் மைகயேயடு, கட்டுமை# 8, பி#ிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி#�ிப்பு �னந� ஆயே�ாசமைனகளுக்கு எதி#ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பின#ின்
கடமை�யாகும்,  யே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ#து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய யேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கயேவா
புறக்கணிக்கயேவா கூடாது. அவருமைடய கி#ிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகயேயடு, கட்டுமை# 8, பி#ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது யே�#ி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேAம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


