
 பக்கம் 1ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 17, 2021
தமை�ப்ப: பிராயச்சித்தம் டகாட்பாடு

ஞாயிற்றுக்கிழமை� அக்ட�ாபர் 17, 2021

தமை�ப்ப — பிராயச்சித்தம் டகாட்பாடு

டகால்�ன் உமைர:  சங்கீதம் 25 : 8

"கர்த்தர் நல்�வரும் உத்த�ரு�ாயிருக்கிறார்; ஆமைகயால் பாவிகளுக்கு
வழிமையத் தெதரிவிக்கிறார்."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:    சங்கீதம் 103 : 1-5, 22

1 என் ஆத்து�ாடவ, கர்த்தமைர ஸ்டதாத்திரி; என் முழு உள்ளட�, 
அவருமைடய பரிசுத்த நா�த்மைத ஸ்டதாத்திரி.

2 என் ஆத்து�ாடவ, கர்த்தமைர ஸ்டதாத்திரி; அவர் தெசய்த சக� 
உபகாரங்கமைளயும் �றவாடத.

3 அவர் உன் அக்கிர�ங்கமைளதெயல்�ாம் �ன்னித்து, உன் 
டநாய்கமைளதெயல்�ாம் குண�ாக்கி,

4 உன் பிராணமைன அழிவுக்கு வி�க்கி�ீட்டு, உன்மைனக் 
கிருமைபயினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி,

5 நன்மை�யினால் உன் வாமையத் திருப்தியாக்குகிறார்; கழுகுக்குச் 
ச�ான�ாய் உன் வயது திரும்ப வா� வயதுடபா�ாகிறது.

22 கர்த்தர் ஆளுகிற எவ்விடங்களிலுமுள்ள அவருமைடய சக� 
கிரிமையகடள, அவமைர ஸ்டதாத்திரியுங்கள்; என் ஆத்து�ாடவ 
கர்த்தமைர ஸ்டதாத்திரி.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பா�ம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 25 : 1, 6-8

1 கர்த்தாடவ, உம்�ிடத்தில் என் ஆத்து�ாமைவ உயர்த்துகிடறன்.
6 கர்த்தாடவ, உம்முமைடய இரக்கங்கமைளயும் உம்முமைடய 

காருணியங்கமைளயும் நிமைனத்தருளும், அமைவகள் 
அநாதிகா�முதல் இருக்கிறடத.

7 என் இளவயதின் பாவங்கமைளயும் என் �ீறுதல்கமைளயும் 
நிமைனயாதிரும்; கர்த்தாடவ, உம்முமைடய தயவினி�ித்தம் என்மைன 
உ�து கிருமைபயின்படிடய நிமைனத்தருளும்.

8 கர்த்தர் நல்�வரும் உத்த�ரு�ாயிருக்கிறார்; ஆமைகயால் 
பாவிகளுக்கு வழிமையத் தெதரிவிக்கிறார்.

2. டயாவான் 9 : 1 (என)-3, 6-8, 10, 11

1 அவர் அப்புறம் டபாமைகயில் பிறவிக்குருடனாகிய ஒரு �னுஷமைனக் 
கண்டார்.

2 அப்தெபாழுது அவருமைடய சீஷர்கள் அவமைர டநாக்கி: ரபீ, இவன் 
குருடனாய்ப் பிறந்தது யார் தெசய்த பாவம், இவன்தெசய்த பாவட�ா, 
இவமைனப் தெபற்றவர்கள் தெசய்த பாவட�ா என்று டகட்டார்கள்.

3 இடயசு பிரதியுத்தர�ாக: அது இவன் தெசய்த பாவமு�ல்�, 
இவமைனப் தெபற்றவர்கள் தெசய்த பாவமு�ல்�, டதவனுமைடய 
கிரிமையகள் இவனிடத்தில் தெவளிப்படும்தெபாருட்டு இப்படிப் 
பிறந்தான்.

6 இமைவகமைளச் தெசால்லி, அவர் தமைரயிட� துப்பி, உ�ிழ்நீரினால் 
டசறுண்டாக்கி, அந்தச் டசற்மைறக் குருடனுமைடய கண்களின்ட�ல் 
பூசி:

7 நீ டபாய், சீட�ாவாம் குளத்திட� கழுவு என்றார். சீட�ாவாம் 
என்பதற்கு அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்த�ாம். அப்படிடய அவன் 
டபாய்க் கழுவி, பார்மைவயமைடந்தவனாய்த் திரும்பிவந்தான்.

8 அப்தெபாழுது அய�கத்தாரும், அவன் குருடனாயிருக்மைகயில் 
அவமைனக் கண்டிருந்தவர்களும்: இவன் உட்கார்ந்து பிச்மைசக் 
டகட்டுக்தெகாண்டிருந்தவனல்�வா என்றார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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10 அப்தெபாழுது அவர்கள் அவமைன டநாக்கி: உன் கண்கள் எப்படித் 
திறக்கப்பட்டது என்றார்கள்.

11 அவன் பிரதியுத்தர�ாக: இடயசு என்னப்பட்ட ஒருவர் டசறுண்டாக்கி,
என் கண்களின்ட�ல் பூசி, நீ டபாய் சீட�ாவாம் குளத்திட� கழுவு 
என்றார். அப்படிடய நான் டபாய்க் கழுவி, பார்மைவயமைடந்டதன் 
என்றான்.

3. டயாவான் 13 : 1, 3-17

1 பஸ்கா பண்டிமைகக்கு முன்டன, இடயசு இவ்வு�கத்மைத விட்டுப் 
பிதாவினிடத்திற்குப் டபாகும்படியான தம்முமைடய டவமைள 
வந்ததெதன்று அறிந்து, தாம் இவ்வு�கத்திலிருக்கிற 
தம்முமைடயவர்களிடத்தில் அன்புமைவத்தபடிடய, முடிவுபரியந்தமும் 
அவர்களிடத்தில் அன்புமைவத்தார்.

3 தம்முமைடய மைகயில் பிதா எல்�ாவற்மைறயும் 
ஒப்புக்தெகாடுத்தாதெரன்பமைதயும், தாம் டதவனிடத்திலிருந்து 
வந்தமைதயும், டதவனிடத்திற்குப் டபாகிறமைதயும் இடயசு அறிந்து;

4 டபாAனத்மைத விட்தெடழுந்து, வஸ்திரங்கமைளச் கழற்றிமைவத்து, ஒரு 
சீமை�மைய எடுத்து, அமைரயிட� கட்டிக்தெகாண்டு,

5 பின்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீமைர வார்த்து, சீஷருமைடய கால்கமைளக் 
கழுவவும், தாம் கட்டிக்தெகாண்டிருந்த சீமை�யினால் துமைடக்கவும் 
தெதாடங்கினார்.

6 அவர் சடீ�ான் டபதுருவினிடத்தில் வந்தடபாது, அவன் அவமைர 
டநாக்கி: ஆண்டவடர, நீர் என் கால்கமைளக் கழுவ�ா�ா என்றான்.

7 இடயசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: நான் தெசய்கிறது 
இன்னதெதன்று இப்தெபாழுது நீ அறியாய், இனிட�ல் அறிவாய் 
என்றார்.

8 டபதுரு அவமைர டநாக்கி: நீர் ஒருக்காலும் என் கால்கமைளக் 
கழுவப்படாது என்றான். இடயசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: நான்
உன்மைனக் கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்குப் பங்கில்மை� 
என்றார்.

9 அதற்குச் சடீ�ான் டபதுரு: ஆண்டவடர, என் 
கால்கமைள�ாத்திர�ல்�, என் மைககமைளயும் என் தமை�மையயும்கூட 
கழுவடவண்டும் என்றான்.

10 இடயசு அவமைன டநாக்கி: முழுகினவன் தன் கால்கமைள�ாத்திரம் 
கழுவடவண்டியதாயிருக்கும், �ற்றப்படி அவன் முழுவதும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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சுத்த�ாயிருக்கிறான்; நீங்கள் சுத்த�ாயிருக்கிறீர்கள்; ஆகிலும் 
எல்�ாரும் அல்� என்றார்.

11 தம்மை�க் காட்டிக்தெகாடுக்கிறவமைன அவர் அறிந்திருந்தபடியினால் 
நீங்கதெளல்�ாரும் சுத்தமுள்ளவர்கள் அல்� என்றார்.

12 அவர்களுமைடய கால்கமைள அவர் கழுவினபின்பு, தம்முமைடய 
வஸ்திரங்கமைளத் தரித்துக்தெகாண்டு, திரும்ப உட்கார்ந்து, 
அவர்கமைள டநாக்கி: நான் உங்களுக்குச் தெசய்தமைத 
அறிந்திருக்கிறீர்களா?

13 நீங்கள் என்மைனப் டபாதகதெரன்றும் ஆண்டவதெரன்றும் 
தெசால்லுகிறீர்கள். நீங்கள் தெசால்லுகிறது சரிடய, நான் அவர்தான்.

14 ஆண்டவரும் டபாதகரு�ாகிய நாடன உங்கள் கால்கமைளக் 
கழுவினதுண்டானால், நீங்களும் ஒருவருமைடய கால்கமைள ஒருவர் 
கழுவக்கடவீர்கள்.

15 நான் உங்களுக்குச் தெசய்ததுடபா� நீங்களும் தெசய்யும்படி 
உங்களுக்கு �ாதிரிமையக் காண்பித்டதன்.

16 தெ�ய்யாகடவ தெ�ய்யாகடவ நான் உங்களுக்குச் தெசால்லுகிடறன், 
ஊழியக்காரன் தன் எA�ானிலும் தெபரியவனல்�, 
அனுப்பப்பட்டவன் தன்மைன அனுப்பினவரிலும் தெபரியவனல்�.

17 நீங்கள் இமைவகமைள அறிந்திருக்கிறபடியினால், இமைவகமைளச் 
தெசய்வீர்களானால், பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள்.

4. டயாவான் 19 : 1, 2, 6-11, 14-19

1 அப்தெபாழுது பி�ாத்து இடயசுமைவப்பிடித்து வாரினால் 
அடிப்பித்தான்.

2 டபார்ச்டசவகர் முள்ளுகளினால் ஒரு முடிமையப் பின்னி அவர் 
சிரசின்ட�ல் மைவத்து, சிவப்பான ஒரு அங்கிமைய அவருக்கு உடுத்தி:

6 பிரதான ஆசாரியரும் டசவகரும் அவமைரக் கண்டடபாது: 
சிலுமைவயில் அமைறயும் சிலுமைவயில் அமைறயும் என்று 
சத்த�ிட்டார்கள். அதற்குப் பி�ாத்து: நீங்கடள இவமைனக் 
தெகாண்டுடபாய்ச் சிலுமைவயில் அமைறயுங்கள், நான் இவனிடத்தில் 
ஒரு குற்றமும் காடணன் என்றான்.

7 யூதர்கள் அவனுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: எங்களுக்கு ஒரு 
நியாயப்பிர�ாணமுண்டு, இவன் தன்மைன டதவனுமைடய 
கு�ாரதெனன்று தெசான்னபடியினால், அந்த 
நியாயப்பிர�ாணத்தின்படிடய, இவன் சாகடவண்டும் என்றார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 பி�ாத்து இந்த வார்த்மைதமையக் டகட்டதெபாழுது அதிக�ாய்ப் பயந்து,
9 �றுபடியும் அர�மைனக்குள்டள டபாய், இடயசுமைவ டநாக்கி: நீ 

எங்டகயிருந்து வந்தவன் என்றான். அதற்கு இடயசு �ாறுத்தரம் 
ஒன்றும் தெசால்�வில்மை�.

10 அப்தெபாழுது பி�ாத்து: நீ என்டனாடட டபசுகிறதில்மை�யா 
உன்மைனச் சிலுமைவயில் அமைறய எனக்கு அதிகாரமுண்தெடன்றும், 
உன்மைன விடுதமை�பண்ண எனக்கு அதிகாரமுண்தெடன்றும் 
உனக்குத் தெதரியாதா என்றான்.

11 இடயசு பிரதியுத்தர�ாக: பரத்திலிருந்து உ�க்குக் 
தெகாடுக்கப்படாதிருந்தால், என்ட�ல் உ�க்கு ஒரு அதிகாரமு�ிராது; 
ஆனபடியினாட� என்மைன உம்�ிடத்தில் ஒப்புக்தெகாடுத்தவனுக்கு 
அதிக பாவமுண்டு என்றார்.

14 அந்த நாள் பஸ்காவுக்கு ஆயத்தநாளும் ஏறக்குமைறய ஆறு�ணி 
டநரமு�ாயிருந்தது; அப்தெபாழுது அவன் யூதர்கமைள டநாக்கி: 
இடதா, உங்கள் ராAா என்றான்.

15 அவர்கள்: இவமைன அகற்றும் அகற்றும், சிலுமைவயில் அமைறயும் 
என்று சத்த�ிட்டார்கள். அதற்குப் பி�ாத்து: உங்கள் ராAாமைவ நான் 
சிலுமைவயில் அமைறய�ா�ா என்றான். பிரதான ஆசாரியர் 
பிரதியுத்தர�ாக: இராயடனயல்�ா�ல் எங்களுக்கு டவடற ராAா 
இல்மை� என்றார்கள்.

16 அப்தெபாழுது அவமைரச் சிலுமைவயில் அமைறயும்படிக்கு 
அவர்களிடத்தில் ஒப்புக்தெகாடுத்தான். அவர்கள் இடயசுமைவப் 
பிடித்துக்தெகாண்டுடபானார்கள்.

17 அவர் தம்முமைடய சிலுமைவமையச் சு�ந்துதெகாண்டு, எபிதெரயு 
பாமைஷயிட� தெகால்தெகாதா என்று தெசால்�ப்படும் கபா�ஸ்த�ம் 
என்கிற இடத்திற்குப் புறப்பட்டுப்டபானார்.

18 அங்டக அவமைரச் சிலுமைவயில் அமைறந்தார்கள்; அவடராடடகூட 
டவறிரண்டுடபமைர இரண்டு பக்கங்களிலும் இடயசுமைவ 
நடுவிலு�ாகச் சிலுமைவகளில் அமைறந்தார்கள்.

19 பி�ாத்து ஒரு ட�ல்வி�ாசத்மைத எழுதி, சிலுமைவயின்ட�ல் 
டபாடுவித்தான். அதில் நசடரயனாகிய இடயசு யூதருமைடய ராAா 
என்று எழுதியிருந்தது.

5. டரா�ர் 5 : 8 (இமை/வன்), 10, 11

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 நாம் பாவிகளாயிருக்மைகயில் கிறிஸ்து ந�க்காக �ரித்ததினாட�, 
டதவன் நம்ட�ல் மைவத்த த�து அன்மைப விளங்கப்பண்ணுகிறார்.

10 நாம் டதவனுக்குச் சத்துருக்களாயிருக்மைகயில், அவருமைடய 
கு�ாரனின் �ரணத்தினாட� அவருடடன 
ஒப்புரவாக்கப்பட்டடா�ானால், ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின் நாம் 
அவருமைடய Aவீனாட� இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சய�ாட�.

11 அதுவு�ல்�ா�ல், இப்தெபாழுது ஒப்புரவாகுதமை� ந�க்குக் 
கிமைடக்கப்பண்ணின நம்முமைடய கர்த்தராகிய இடயசு 
கிறிஸ்துமூ��ாய் நாம் டதவமைனப்பற்றியும் 
ட�ன்மை�பாராட்டுகிடறாம்.

அ/ிவியல் �ற்றும் ஆடராக்கியம்

1. 18 : 1-12

பிராயச்சித்தம் என்பது கடவுளுடனான �னிதனின் ஒற்றுமை�யின் 
எடுத்துக்காட்டு, இதன் மூ�ம் �னிதன் தெதய்வீக சத்தியம், வாழ்க்மைக 
�ற்றும் அன்மைப பிரதிபலிக்கிறது. நாசடரத்தின் இடயசு பிதாவிடம் 
�னிதனின் ஒற்றுமை�மைய கற்பித்தார், நிரூபித்தார், இதற்காக நாம் 
அவருக்கு முடிவில்�ாத �ரியாமைத தெசலுத்துகிடறாம். அவரது டநாக்கம் 
தனிப்பட்ட �ற்றும் கூட்டு. அவர் வாழ்க்மைகயின் டவமை�கமைள தனக்கு 
நியாய�ாக �ட்டு�ல்�ா�ல், �னிதர்களிடம் கருமைணயுடனும் தெசய்தார் - 
அவர்களுமைடயமைத எவ்வாறு தெசய்வது என்பமைதக் காண்பிப்பதற்காக, 
ஆனால் அவர்களுக்காக அமைதச் தெசய்யடவா அல்�து ஒரு 
தெபாறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பதற்காகடவா அல்�. இடயசு மைதரிய�ாக, 
பு�ன்களின் அங்கீகாரம் தெபற்ற சான்றுகளுக்கு எதிராக, பரிடசய 
�தங்கள் �ற்றும் நமைடமுமைறகளுக்கு எதிராக தெசயல்பட்டார், ட�லும் 
அவர் தனது குணப்படுத்தும் சக்தியால் அமைனத்து எதிரிகமைளயும் 
�றுத்தார்.

2. 19 : 6-11, 17-28

இடயசுவின் டபாதமைனகளின் தெதய்வீக டகாட்பாடு, அன்பின் 
உண்மை�யான உணர்மைவ �னிதனுக்கு அளிப்பதன் மூ�ம் �னிதமைன 
கடவுடளாடு ச�ரசம் தெசய்ய இடயசு உதவினார், ட�லும் அன்பின் இந்த 
உண்மை�யான உணர்வு �னிதமைன விஷயம், பாவம் �ற்றும் இறப்பு 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆகியவற்றின் சட்டத்திலிருந்து ஆவியின் சட்டத்தால் 
�ீட்டுக்தெகாள்கிறது, - தெதய்வீக அன்பின் சட்டம்.

�னந்திரும்புதல் �ற்றும் துன்பத்தின் ஒவ்தெவாரு டவதமைனயும், 
சீர்திருத்தத்திற்கான ஒவ்தெவாரு முயற்சியும், ஒவ்தெவாரு நல்� 
சிந்தமைனயும் தெசயலும், பாவத்திற்கான இடயசுவின் 
பிராயச்சித்தத்மைதப் புரிந்துதெகாள்வதற்கும் அதன் தெசயல்திறனுக்கு 
உதவுவதற்கும் ந�க்கு உதவும்; ஆனால் பாவி தெதாடர்ந்து தெAபம் 
தெசய்து �னந்திரும்பினால், பாவம் தெசய்து �ன்னிக்கவும், அவருக்குப் 
பிராயச்சித்தத்தில் சிறிதளவு பங்கு உண்டு, - கடவுடளாடு ஒடர 
�னநிமை�யில் - ஏதெனனில், அவருக்கு �னந்திரும்புதல் இல்மை�, இது 
இதயத்மைத சீர்திருத்துகிறது �ற்றும் �னிதனுக்கு உதவுகிறது 
ஞானத்தின் விருப்பத்மைதச் தெசய்யுங்கள். நம்முமைடய எA�ானரின் 
டபாதமைனகள் �ற்றும் நமைடமுமைறகளின் தெதய்வீகக் டகாட்பாட்மைட 
ஓரளவாவது நிரூபிக்க முடியாதவர்களுக்கு கடவுளில் எந்தப் பங்கும் 
இல்மை�. அவருக்குக் கீழ்ப்படியா�ல் வாழ்ந்தால், கடவுள் நல்�வர் 
என்றாலும் நாம் எந்த பாதுகாப்மைபயும் உணரக்கூடாது.

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31

"உங்கள் தெசாந்த இரட்சிப்மைபச் தெசய்யுங்கள்" என்பது வாழ்க்மைக 
�ற்றும் அன்பின் டகாரிக்மைக, ஏதெனன்றால் இந்த டநாக்கத்திற்காக 
கடவுள் உங்களுடன் தெசயல்படுகிறார். "நான் வரும் வமைர 
ஆக்கிர�ிக்கவும்!" உங்கள் தெவகு�திக்காக காத்திருங்கள், "நல்� 
தெசயல்களில் டசார்வமைடய டவண்டாம்."

பிமைழயிலிருந்து இறுதி விடுதமை�, இதன் மூ�ம் நாம் அழியாத தன்மை�, 
எல்மை�யற்ற சுதந்திரம் �ற்றும் பாவ�ற்ற உணர்வு ஆகியவற்றில் 
�கிழ்ச்சியமைடகிடறாம், பூக்களின் பாமைதகள் மூ��ாகடவா அல்�து 
�ற்தெறாருவரின் தீய முயற்சிக்கு டவமை� தெசய்யா�ல் ஒருவரின் 
நம்பிக்மைகமையத் தூண்டுவதன் மூ��ாகடவா அமைடய முடியாது. 

நீதிக்கு பாவியின் சீர்திருத்தம் டதமைவ. நீதி ஒப்புதல் 
அளிக்கும்டபாதுதான் தெ�ர்சி கடமைன ரத்து தெசய்கிறது.

4. 23 : 1-11

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பாவத்திலிருந்து நம்மை�க் காப்பாற்ற ஞானத்திற்கும் அன்பிற்கும் ப� 
சுய தியாகங்கள் டதமைவப்பட�ாம். ஒரு தியாகம், எவ்வளவு 
தெபரியதாக இருந்தாலும், பாவத்தின் கடமைன தெசலுத்த 
டபாது�ானதாக இல்மை�. பிராயச்சித்தத்திற்கு பாவியின் பங்கில் 
நிமை�யான சுய-தூண்டுதல் டதமைவப்படுகிறது. கடவுளின் டகாபம் 
தனது அன்புக்குரிய �கன் �ீது தெசலுத்தப்பட டவண்டும் என்பது 
தெதய்வீக இயற்மைகக்கு �ாறானது. அத்தமைகய டகாட்பாடு �னிதனால் 
உருவாக்கப்பட்டதாகும். பிராயச்சித்தம் என்பது இமைறயியலில் ஒரு 
கடின�ான பிரச்சிமைனயாகும், ஆனால் அதன் விஞ்ஞான விளக்கம் 
என்னதெவன்றால், துன்பம் என்பது சத்தியத்மைத அழிக்கும் பாவ 
உணர்வின் பிமைழ, இறுதியில் பாவம் �ற்றும் துன்பம் இரண்டும் 
நித்திய அன்பின் கா�டியில் விழும்.

5. 48 : 10-16

தெகத்தெச�டன புல்லில் புனித டவதமைனயில் விழுந்த டவதமைனயின் 
வியர்மைவமைய நிமைனவில் மைவத்துக் தெகாண்டு, தாழ்மை�யான அல்�து 
வலிமை�யான சீடர் அடத டகாப்மைபயில் இருந்து குடிக்கும்டபாது 
முணுமுணுப்பாரா, ட�லும் அதன் அழிப்பாளரின் �தீு பாவத்தின் 
பழிவாங்கலின் டசாதமைனயிலிருந்து தப்பிக்க நிமைனப்பாரா அல்�து 
விரும்புவாரா? சத்தியமும் அன்பும் ஒரு வாழ்க்மைக டவமை�மைய நிமைறவு 
தெசய்யும் வமைர சி� உள்ளங்மைககமைள வழங்குகின்றன.

6. 29 : 1-6

கிறிஸ்தவர்கள் உள்நாட்டிலும் தெவளிநாட்டிலும் பிமைழக்கு எதிராக 
ஆயுதங்கமைள எடுக்க டவண்டும். அவர்கள் தங்களுக்குள்ளும் 
�ற்றவர்களிடமும் பாவத்துடன் பிடிக்க டவண்டும், ட�லும் அவர்கள் 
தங்கள் டபாக்மைக முடிக்கும் வமைர இந்த டபாமைரத் தெதாடர டவண்டும். 
அவர்கள் விசுவாசத்மைதக் கமைடப்பிடித்தால், அவர்கள் �கிழ்ச்சியின் 
கிர ீடம் தெபறுவார்கள்.

7. 45 : 6-21

எங்கள் �ாஸ்டர் இறப்பு �ற்றும் கல்�மைறக்கு எதிரான தெவற்றியில் 
தெதய்வீக அறிவியமை� முழுமை�யாகவும் இறுதியாகவும் நிரூபித்தார். 
இடயசுவின் தெசயல் �னிதர்களின் அறிதெவாளி �ற்றும் பாவம், டநாய் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ற்றும் �ரணம் ஆகியவற்றிலிருந்து உ�கம் முழுவமைதயும் 
இரட்சிப்பதற்காக இருந்தது. பவுல் எழுதுகிறார்: "ஏதெனன்றால், நாம் 
எதிரிகளாக இருந்தடபாது, அவருமைடய கு�ாரனின் �ரணத்தால் 
கடவுடளாடு ச�ரசம் தெசய்யப்பட்டால், ச�ரசம் தெசய்யப்பட்டு, 
அவருமைடய உயிரால் நாம் இரட்சிக்கப்படுடவாம்." உடல் அடக்கம் 
தெசய்யப்பட்ட மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் சீடர்களுடன் 
டபசினார். அழியாத சத்தியத்மைதயும் அன்மைபயும் ஒரு கல்�மைறயில் 
�மைறக்க துன்புறுத்தியவர்கள் தவறிவிட்டனர்.

கடவுளுக்கு �கிமை�, டபாராடும் இதயங்களுக்கு அமை�தி! கிறிஸ்து 
�னித நம்பிக்மைகயின் �ற்றும் விசுவாசத்தின் வாசலில் இருந்து கல்மை� 
உருட்டிவிட்டார், ட�லும் கடவுளின் வாழ்க்மைகயின் தெவளிப்பாடு �ற்றும் 
ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூ�ம், �னிதனின் ஆன்�ீக டயாசமைனயுடனும், 
அவருமைடய தெதய்வீகக் டகாட்பாடான அன்புடனும் அவற்மைற ஒடர 
�னநிமை�யில் உயர்த்தியுள்ளார்.

8. 228 : 25-32

கடவுமைளத் தவிர டவறு எந்த சக்தியும் இல்மை�. சர்வ வல்�மை�க்கு 
எல்�ா சக்தியும் உண்டு, டவறு எந்த சக்திமையயும் ஒப்புக்தெகாள்வது 
கடவுமைள அவ�திப்பதாகும். தாழ்மை�யான நசடரயன் பாவம், டநாய் 
�ற்றும் இறப்புக்கு சக்தி உண்டு என்ற கருத்மைத தூக்கிதெயறிந்தார். 
அவர் அவர்கமைள சக்தியற்றவர் என்று நிரூபித்தார். கிறிஸ்தவத்தின் 
ஆர்ப்பாட்டம் அவர்களின் இறந்த நம்பிக்மைக �ற்றும் விழாக்களின் 
தெசல்வாக்மைக விட சிறந்து விளங்குவமைதக் கண்ட பூசாரிகளின் 
தெபருமை�மைய அது தாழ்த்தியிருக்க டவண்டும்.

9. 8 : 20-30

தெவளிப்பாட்டின் எந்ததெவாரு ஆர்வத்டதாடும் பணிவுக்காக தெAபிப்பது 
எப்டபாதுட� அதற்கான விருப்பத்மைத அர்த்தப்படுத்துவதில்மை�. நாம் 
ஏமைழகளிட�ிருந்து வி�கிச் தெசன்றால், ஏமைழகமைள ஆசீர்வதிப்பவரின் 
தெவகு�திமையப் தெபற நாங்கள் தயாராக இல்மை�. நாங்கள் �ிகவும் 
தெபால்�ாத இருதயத்மைதக் தெகாண்டிருப்பமைத ஒப்புக்தெகாள்கிடறாம், அது
நம்முன் தெவறு�டன மைவக்கப்பட�ாம் என்று டகட்டுக்தெகாள்கிடறாம், 
ஆனால் நம்முமைடய அய�வர் பார்க்க விரும்புவமைத விட இந்த 
இருதயத்மைத நாம் ஏற்கனடவ அறிந்திருக்கவில்மை�யா?

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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நாம் நம்மை� ஆராய்ந்து, இதயத்தின் பாசமும் டநாக்கமும் என்ன 
என்பமைதக் கற்றுக்தெகாள்ள டவண்டும், ஏதெனன்றால் இந்த வழியில் நாம் 
டநர்மை�யாக இருப்பமைதக் கற்றுக்தெகாள்ள முடியும்.
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உங்கள் அன்றாட நமைட �ற்றும் உமைரயாடலில் சத்தியம் பிமைழமையத் 
தாண்டினால், நீங்கள் இறுதியாக, "நான் ஒரு நல்� சண்மைடமைய 
எதிர்த்துப் டபாராடிடனன் ... விசுவாசத்மைத மைவத்திருக்கிடறன்" என்று 
தெசால்��ாம், ஏதெனனில் நீங்கள் ஒரு சிறந்த �னிதர். இது 
சத்தியத்துடனும் அன்புடனும் ஒரு பங்கில் நம் பங்மைகக் 
தெகாண்டுள்ளது. கிறிஸ்தவர்கள் தெதாடர்ந்து உமைழப்பதும் தெAபிப்பதும்
இல்மை�, இன்தெனாருவரின் நன்மை�, துன்பம், தெவற்றி ஆகியவற்றின் 
காரண�ாக அவர்கள் அவருமைடய நல்லிணக்கத்மைதயும் 
தெவகு�திமையயும் அமைடவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

சீடர் ஆன்�ீக ர ீதியில் முன்டனறினால், அவர் உள்டள நுமைழய 
முயற்சிக்கிறார். அவர் தெதாடர்ந்து தெபாருள் உணர்விலிருந்து வி�கி, 
ஆவியின் அழியாத விஷயங்கமைள டநாக்கிப் பார்க்கிறார். 
டநர்மை�யானவராக இருந்தால், அவர் தெதாடக்கத்திலிருந்டத 
ஆர்வத்துடன் இருப்பார், ஒவ்தெவாரு நாளும் சரியான திமைசயில் சிறிது 
தெபறுவார், கமைடசியாக அவர் தனது டபாக்மைக �கிழ்ச்சியுடன் 
முடிக்கிறார்.

தினசரி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ட�ரி டபக்கர் எடி

தினசரி ப2பம்

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

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ட3ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் டநாக்கங்கள் அல்�து தெசயல்கமைள
விடராதட�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்டபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
தெதய்வீக அன்பு �ட்டுட� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சடகாதரத்துவம்,  தெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்டதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆட�ாசமைன,  தெசல்வாக்கு தெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக தெசல்வாக்கு
தெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட டவண்டும்.

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆட�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் தெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்தெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ட�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் தெசய்ய டவண்டிய கடமை�மைய �றக்கடவா
புறக்கணிக்கடவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டAம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


