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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஏப்ரல் 17, 2022

தமை�ப்ப — பிராயச்சித்தம் ககாட்பாடு

ககால்டன் உமைர:  கயாவான் 10 : 30

"நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிகறாம் என்றார்." - கிறிஸ்து இகயசு

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:  கயாவான் 17: 1, 2, 19-23

1 இகயசு இமை-கமை.ச் சசான்ன பின்பு தம்முமைடய கண்கமை. 
-ானத்துக்கு ஏசறடுத்து:

2 பிதாக-, க-மை. -ந்தது, நீர் உம்முமைடய கு�ாரனுக்குத் தந்தரு.ின
யா-ருக்கும் அ-ர் நித்தியஜ-ீமைனக் சகாடுக்கும்சபாருட்டு 
�ாம்ச�ான யா-ர்க�லும் நீர் அ-ருக்கு அதிகாரங்சகாடுத்தபடிகய, 
உம்முமைடய கு�ாரன் உம்மை� �கிமை�ப்படுத்தும்படிக்கு நீர் 
உம்முமைடய கு�ாரமைன �கிமை�ப்படுத்தும்.

19 அ-ர்களும் சத்தியத்தினாக� பரிசுத்த�ாக்கப்பட்ட-ர்க.ாகும்படி, 
அ-ர்களுக்காக நான் என்மைனத்தாகன பரிசுத்த�ாக்குகிகறன்.

20 நான் இ-ர்களுக்காக க-ண்டிக்சகாள்ளுகிறது�ல்�ா�ல், 
இ-ர்களுமைடய -ார்த்மைதயினால் என்மைன 
-ிசு-ாசிக்கிற-ர்களுக்காகவும் க-ண்டிக்சகாள்ளுகிகறன்.

21 அ-ர்கச.ல்�ாரும் ஒன்றாயிருக்கவும், பிதாக-, நீர் என்மைன 
அனுப்பினமைத உ�கம் -ிசு-ாசிக்கிறதற்காக, நீர் என்னிக�யும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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நான் உம்�ிக�யும் இருக்கிறதுகபா� அ-ர்கச.ல்�ாரும் நம்�ில் 
ஒன்றாயிருக்கவும் க-ண்டிக்சகாள்ளுகிகறன்.

22 நாம் ஒன்றாயிருக்கிறதுகபா�: அ-ர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி நீர் 
எனக்குத்தந்த �கிமை�மைய நான் அ-ர்களுக்குக் சகாடுத்கதன்.

23 ஒருமை�ப்பாட்டில் அ-ர்கள் கதறின-ர்க.ாயிருக்கும்படிக்கும், 
என்மைன நீர் அனுப்பினமைதயும், நீர் என்னில் 
அன்பாயிருக்கிறதுகபா� அ-ர்க.ிலும் அன்பாயிருக்கிறமைதயும் 
உ�கம் அறியும்படிக்கும், நான் அ-ர்க.ிலும் நீர் என்னிலும் 
இருக்கும்படி க-ண்டிக்சகாள்ளுகிகறன்.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �த்கதயு 4: 17

17 அதுமுதல் இகயசு: �னந்திரும்புங்கள், பரக�ாகராஜ்யம் 
ச�ீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கத் சதாடங்கினார்.

2. கயாவான் 13: 31

31 அ-ன் புறப்பட்டுப்கபானபின்பு இகயசு: இப்சபாழுது 
�னுஷகு�ாரன் �கிமை�ப்படுகிறார், கத-னும் அ-ரில் 
�கிமை�ப்படுகிறார்.

3. கயாவான் 14: 2, 8-12

2 என் பிதா-ின் வீட்டில் அகநக -ாசஸ்த�ங்கள் உண்டு; 
அப்படியில்�ாதிருந்தால், நான் உங்களுக்குச் சசால்லியிருப்கபன்; 
ஒரு ஸ்த�த்மைத உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்கபாகிகறன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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8 பிலிப்பு அ-மைர கநாக்கி: ஆண்ட-கர, பிதாமை- எங்களுக்குக் 
காண்பியும், அது எங்களுக்குப் கபாதும் என்றான்.

9 அதற்கு இகயசு: பிலிப்புக-, இவ்-.வுகா�ம் நான் 
உங்களுடகனகூட இருந்தும் நீ என்மைன அறிய-ில்மை�யா 
என்மைனக் கண்ட-ன் பிதாமை-க் கண்டான்; அப்படியிருக்க, 
பிதாமை- எங்களுக்குக் காண்பியும் என்று நீ எப்படி சசால்லுகிறாய்?

10 நான் பிதா-ிலும், பிதா என்னிலும் இருக்கிறமைத நீ 
-ிசு-ாசிக்கிறதில்மை�யா? நான் உங்களுடகன சசால்லுகிற 
-சனங்கமை. என் சுய�ாய்ச் சசால்�-ில்மை�; என்னிடத்தில் 
-ாச�ாயிருக்கிற பிதா-ான-கர இந்தக் கிரிமையகமை.ச் 
சசய்து-ருகிறார்.

11 நான் பிதா-ிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறமைத நம்புங்கள்; 
அப்படியில்�ா-ிட்டாலும் என் கிரிமையக.ினி�ித்த�ா-து என்மைன 
நம்புங்கள்.

12 ச�ய்யாகக- ச�ய்யாகக- நான் உங்களுக்குச் சசால்லுகிகறன்; 
நான் என் பிதா-ினிடத்திற்குப் கபாகிறபடியினால், என்மைன 
-ிசு-ாசிக்கிற-ன் நான் சசய்கிறகிரிமையகமை.த் தானும் 
சசய்-ான், இமை-கமை.ப்பார்க்கிலும் சபரிய கிரிமையகமை.யும் 
சசய்-ான்.

4. கயாவான் 19: 1-3, 16, 18 (க்கு 1st.) 

1 அப்சபாழுது பி�ாத்து இகயசுமை-ப்பிடித்து -ாரினால் 
அடிப்பித்தான்.

2 கபார்ச்கச-கர் முள்ளுக.ினால் ஒரு முடிமையப் பின்னி அ-ர் 
சிரசின்க�ல் மை-த்து, சி-ப்பான ஒரு அங்கிமைய அ-ருக்கு உடுத்தி:

3 யூதருமைடய ராஜாக-, -ாழ்க என்று சசால்லி, அ-மைரக் மைகயினால் 
அடித்தார்கள்.

16 அப்சபாழுது அ-மைரச் சிலுமை-யில் அமைறயும்படிக்கு 
அ-ர்க.ிடத்தில் ஒப்புக்சகாடுத்தான். அ-ர்கள் இகயசுமை-ப் 
பிடித்துக்சகாண்டுகபானார்கள்.

18 அங்கக அ-மைரச் சிலுமை-யில் அமைறந்தார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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5. கயாவான் 20: 1, 11 (க�ரி)-28

1 -ாரத்தின் முதல் நாள் காமை�யில், அதிக இருட்கடாகட, �கதக�னா 
�ரியாள் கல்�மைறயினிடத்திற்கு -ந்து கல்�மைறமைய 
அமைடத்திருந்த கல் எடுத்துப்கபாட்டிருக்கக்கண்டாள்.

11 �ரியாள் கல்�மைறயினருகக ச-.ிகய நின்று 
அழுதுசகாண்டிருந்தாள்; அப்படி அழுதுசகாண்டிருக்மைகயில் அ-ள் 
குனிந்து கல்�மைறக்குள்க. பார்த்து,

12 இகயசு-ின் சரீரம் மை-க்கப்பட்டிருந்த இடத்திக� ச-ள்ளுமைட 
தரித்த-ர்க.ாய் இரண்டு தூதர்கள், தமை��ாட்டில் ஒரு-னும் 
கால்�ாட்டில் ஒரு-னு�ாக, உட்கார்ந்திருக்கிறமைதக் கண்டாள்.

13 அ-ர்கள் அ-மை. கநாக்கி: ஸ்திரீகய, ஏன் அழுகிறாய் என்றார்கள். 
அதற்கு அ-ள்: என் ஆண்ட-மைர எடுத்துக்சகாண்டு 
கபாய்-ிட்டார்கள், அ-மைர மை-த்த இடம் எனக்குத் சதரிய-ில்மை� 
என்றாள்.

14 இமை-கமை.ச் சசால்லிப் பின்னாகத் திரும்பி, இகயசு நிற்கிறமைதக் 
கண்டாள்; ஆனாலும் அ-மைர இகயசு என்று அறியாதிருந்தாள்.

15 இகயசு அ-மை.ப் பார்த்து ஸ்திரீகய, ஏன் அழுகிறாய், யாமைரத் 
கதடுகிறாய் என்றார். அ-ள், அ-மைரத் கதாட்டக்காரசனன்று 
எண்ணி: ஐயா, நீர் அ-மைர எடுத்துக்சகாண்டுகபானதுண்டானால், 
அ-மைர மை-த்த இடத்மைத எனக்குச் சசால்லும், நான் கபாய் அ-மைர 
எடுத்துக்சகாள்ளுக-ன் என்றாள்.

16 இகயசு அ-மை. கநாக்கி: �ரியாக. என்றார். அ-ள் திரும்பிப் 
பார்த்து; ரபூனி என்றாள்; அதற்குப் கபாதககர என்று அர்த்த�ாம்.

17 இகயசு அ-மை. கநாக்கி: என்மைனத் சதாடாகத, நான் இன்னும் என் 
பிதா-ினிடத்திற்கு ஏறிப்கபாக-ில்மை�; நீ என் சககாதரரிடத்திற்குப்
கபாய், நான் என் பிதா-ினிடத்திற்கும் உங்கள் 
பிதா-ினிடத்திற்கும், என் கத-னிடத்திற்கும் உங்கள் 
கத-னிடத்திற்கும் ஏறிப்கபாகிகறன் என்று அ-ர்களுக்குச் சசால்லு
என்றார்.

18 �கதக�னா �ரியாள் கபாய், தான் கர்த்தமைரக் கண்டமைதயும், அ-ர் 
தன்னுடகன சசான்ன-கமை.யும் சீஷருக்கு அறி-ித்தாள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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19 -ாரத்தின் முதல்நா.ாகிய அன்மைறயத்தினம் 
சாயங்கா�க-மை.யிக� சீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில், 
யூதர்களுக்குப் பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டியிருக்மைகயில், இகயசு 
-ந்து நடுக- நின்று: உங்களுக்குச் ச�ாதானம் என்றார்.

20 அ-ர் இப்படிச் சசால்லித் தம்முமைடய மைககமை.யும் -ி�ாமை-யும் 
அ-ர்களுக்குக் காண்பித்தார். சீஷர்கள் கர்த்தமைரக்கண்டு 
சந்கதாஷப்பட்டார்கள்.

21 இகயசு �றுபடியும் அ-ர்கமை. கநாக்கி: உங்களுக்குச் 
ச�ாதானமுண்டா-தாக; பிதா என்மைன அனுப்பினதுகபா� நானும் 
உங்கமை. அனுப்புகிகறன் என்று சசால்லி,

22 அ-ர்கள்க�ல் ஊதி பரிசுத்த ஆ-ிமையப் சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள்;
23 எ-ர்களுமைடய பா-ங்கமை. �ன்னிக்கிறீர்கக.ா அமை-கள் 

அ-ர்களுக்கு �ன்னிக்கப்படும், எ-ர்களுமைடய பா-ங்கமை. 
�ன்னியாதிருக்கிறீர்கக.ா அமை-கள் அ-ர்களுக்கு 
�ன்னிக்கப்படாதிருக்கும் என்றார்.

24 இகயசு -ந்திருந்தகபாது பன்னிரு-ரில் ஒரு-னாகிய திதிமு 
என்னப்பட்ட கதா�ா என்ப-ன் அ-ர்களுடகனகூட இருக்க-ில்மை�.

25 �ற்றச் சீஷர்கள்: கர்த்தமைரக் கண்கடாம் என்று அ-னுடகன 
சசான்னார்கள். அதற்கு அ-ன் அ-ருமைடய மைகக.ில் 
ஆணிக.ினாலுண்டான காயத்மைத நான் கண்டு, அந்தக் 
காயத்திக� என் -ிரமை�யிட்டு, என் மைகமைய அ-ருமைடய 
-ி�ா-ிக� கபாட்டாச�ாழிய -ிசு-ாசிக்க�ாட்கடன் என்றான்.

26 �றுபடியும் எட்டுநாமை.க்குப்பின்பு அ-ருமைடய சீஷர்கள் 
வீட்டுக்குள்க. இருந்தார்கள்; கதா�ாவும் அ-ர்களுடகனகூட 
இருந்தான்; கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்சபாழுது இகயசு -ந்து 
நடுக- நின்று: உங்களுக்குச் ச�ாதானம் என்றார்.

27 பின்பு அ-ர் கதா�ாமை- கநாக்கி: நீ உன் -ிரமை� இங்கக நீட்டி, என் 
மைககமை.ப் பார், உன் மைகமைய நீட்டி, என் -ி�ா-ிக� கபாடு, 
அ-ிசு-ாசியாயிரா�ல் -ிசு-ாசியாயிரு என்றார்.

28 கதா�ா அ-ருக்குப் பிரதியுத்தர�ாக என் ஆண்ட-கர! என் கத-கன!
என்றான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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6. கரா�ர் 5: 8-11

8 நாம் பா-ிக.ாயிருக்மைகயில் கிறிஸ்து ந�க்காக �ரித்ததினாக�, 
கத-ன் நம்க�ல் மை-த்த த�து அன்மைப -ி.ங்கப்பண்ணுகிறார்.

9 இப்படி நாம் அ-ருமைடய இரத்தத்தினாக� 
நீதி�ான்க.ாக்கப்பட்டிருக்க, ககாபாக்கிமைனக்கு நீங்க�ாக 
அ-ராக� நாம் இரட்சிக்கப்படு-து அதிக நிச்சய�ாக�.

10 நாம் கத-னுக்குச் சத்துருக்க.ாயிருக்மைகயில், அ-ருமைடய 
கு�ாரனின் �ரணத்தினாக� அ-ருடகன 
ஒப்புர-ாக்கப்பட்கடா�ானால், ஒப்புர-ாக்கப்பட்டபின் நாம் 
அ-ருமைடய ஜ-ீனாக� இரட்சிக்கப்படு-து அதிக நிச்சய�ாக�.

11 அதுவு�ல்�ா�ல், இப்சபாழுது ஒப்புர-ாகுதமை� ந�க்குக் 
கிமைடக்கப்பண்ணின நம்முமைடய கர்த்தராகிய இகயசு 
கிறிஸ்துமூ��ாய் நாம் கத-மைனப்பற்றியும் 
க�ன்மை�பாராட்டுகிகறாம்.

7. கரா�ர் 6: 1, 2, 4 (கபான்ற), 9-11

1 ஆமைகயால் என்ன சசால்லுக-ாம்? கிருமைப சபருகும்படிக்குப் 
பா-த்திக� நிமை�நிற்க�ாம் என்று சசால்லுக-ா�ா? கூடாகத.

2 பா-த்துக்கு �ரித்த நாம் இனி அதிக� எப்படிப் பிமைழப்கபாம்?
4 ... பிதா-ின் �கிமை�யினாக� கிறிஸ்து �ரித்கதாரிலிருந்து 

எழுப்பப்பட்டதுகபா�, நாமும் புதிதான ஜ-ீனுள்.-ர்க.ாய் 
நடந்துசகாள்ளும்படிக்கு, அ-ருமைடய �ரணத்திற்குள்.ாக்கும் 
ஞானஸ்நானத்தினாக� கிறிஸ்துவுடகனகூட 
அடக்கம்பண்ணப்பட்கடாம்.

9 �ரித்கதாரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து இனி �ரிப்பதில்மை�சயன்று 
அறிந்திருக்கிகறாம்; �ரணம் இனி அ-மைர 
ஆண்டுசகாள்-தில்மை�.

10 அ-ர் �ரித்தது, பா-த்திற்சகன்று ஒகரதரம் �ரித்தார்; அ-ர் 
பிமைழத்திருக்கிறது, கத-னுக்சகன்று பிமைழத்திருக்கிறார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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11 அப்படிகய நீங்களும், உங்கமை. பா-த்திற்கு �ரித்த-ர்க.ாகவும், 
நம்முமைடய கர்த்தராகிய இகயசுகிறிஸ்துவுக்குள் கத-னுக்சகன்று 
பிமைழத்திருக்கிற-ர்க.ாகவும் எண்ணிக்சகாள்ளுங்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 332 : 32 (கிறிஸ்து)-2

கிறிஸ்து கடவுளுக்கும் �னிதனுக்கும் இமைடயி�ான தற்சசயல் அல்�து 
ஆன்�ீக உடன்பாட்மைட அ-ரது சாயலில் -ி.க்குகிறார்.

2. 333 : 19-31

கிறிஸ்த- சகாப்தத்திற்கு முன்னும் பின்னும் எல்�ா 
தமை�முமைறக.ிலும், கிறிஸ்து, ஆன்�ீக கயாசமைனயாக, - கடவு.ின் 
பிரதிபலிப்பு, - கிறிஸ்துமை-ப் சபறு-தற்குத் தயாராக உள். 
அமைன-ருக்கும் சி� அ.வு சக்தி �ற்றும் கிருமைபயுடன் -ந்துள்.ார், 
சத்தியம். ஆபிரகாம், கஜக்கப், க�ாகச �ற்றும் தீர்க்கதரிசிகள் க�சியா 
அல்�து கிறிஸ்து-ின் புகழ்சபற்ற காட்சிகமை.ப் பிடித்தனர், இது இந்த 
ஞானஸ்நானத்மைத சதய்வீக இயல்பு, அன்பின் சாரத்தில் ஞானஸ்நானம்
சசய்தது. சதய்வீக உரு-ம், கயாசமைன அல்�து கிறிஸ்து சதய்வீக 
ககாட்பாடான கடவு.ிட�ிருந்து பிரிக்க முடியாத-ராக இருந்தார். இகயசு 
தனது ஆன்�ீக அமைடயா.த்தின் இந்த ஒற்றுமை�மைய இவ்-ாறு 
குறிப்பிட்டார்: "ஆபிரகாம் இருப்பதற்கு முன்பு, நான் இருக்கிகறன்;" 
"நானும் என் தந்மைதயும் ஒன்கற;" "என் தந்மைத என்மைன -ிட சபரிய-ர்." 
ஒகர ஆ-ி அமைனத்து அமைடயா.ங்கமை.யும் உள்.டக்கியது.

3. 18 : 3-9, 13-2

நாசகரத்தின் இகயசு, தந்மைதயுடன் �னிதனின் ஒருமை�ப்பாட்மைடக் 
கற்பித்தார் �ற்றும் நிரூபித்தார், இதற்காக நாம் அ-ருக்கு 
முடி-ில்�ாத �ரியாமைத சசலுத்த க-ண்டும். அ-ரது பணி தனிப்பட்ட 
�ற்றும் கூட்டு. அ-ர் -ாழ்க்மைகயின் க-மை�மையச் சரியாகச் சசய்தார், 
தனக்கான நீதிக்காக �ட்டு�ல்�, �னிதர்களுக்கு கருமைண காட்டினார் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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- அ-ர்களுக்கு எப்படிச் சசய்ய க-ண்டும் என்பமைதக் காட்டினார், 
ஆனால் அ-ர்களுக்காக அமைதச் சசய்யக-ா அல்�து ஒரு 
சபாறுப்பிலிருந்து -ிடு-ிக்கக-ா இல்மை�.

கிறிஸ்து-ின் பிராயச்சித்தம் �னிதமைன கடவுளுடன் ச�ரசம் 
சசய்கிறது, கடவுள் �னிதனுடன் அல்�; ஏசனனில் கிறிஸ்து-ின் 
சதய்வீகக் ககாட்பாடு கடவுள், க�லும் கடவுள் எவ்-ாறு தன்மைன 
சாந்தப்படுத்த முடியும்? கிறிஸ்து சத்தியம், அது தன்மைன -ிட 
உயர்ந்ததாக இல்மை�. நீரூற்று அதன் மூ�த்மைத -ிட உயர முடியாது. 
கிறிஸ்து, சத்தியம், நித்திய அன்பிலிருந்து சபறப்பட்ட, தனது சசாந்த 
இயல்புக்கு க�ல் எந்த இயல்மைபயும் ச�ரசம் சசய்ய முடியாது. ஆகக-,
�னிதமைனக் கடவுளுடன் ச�ரசம் சசய்-கத கிறிஸ்து-ின் கநாக்க�ாக
இருந்தது, கடவுள் �னிதனுடன் அல்�.

4. 19 : 6-11

�னிதனுக்கு உண்மை�யான அன்பின் உணர்மை-, இகயசு-ின் 
கபாதமைனக.ின் சதய்வீகக் ககாட்பாட்மைடக் சகாடுப்பதன் மூ�ம் 
�னிதமைன கடவுளுடன் ச�ரசம் சசய்ய இகயசு உத-ினார், க�லும் இந்த 
உண்மை�யான அன்பின் உணர்வு �னிதமைன சபாருள், பா-ம் �ற்றும் 
�ரணம் ஆகிய-ற்றின் சட்டத்திலிருந்து ஆ-ியின் சட்டத்தால் �ீட்கிறது. 
சதய்வீக அன்பின் சட்டம்.

5. 11 : 18-20

நம்முமைடய பா-ங்களுக்காக இகயசு பாடுபட்டார், ஒரு தனிநபரின் 
பா-த்திற்கான சதய்வீக தண்டமைனமைய ரத்து சசய்ய அல்�, ஆனால் 
பா-ம் த-ிர்க்க முடியாத துன்பத்மைதக் சகாண்டு-ருகிறது.

6. 38 : 21-32

இகயசு உடல் பு�ன்க.ின் இன்பங்க.ில் சி�-ற்மைற அனுப-ித்தார், 
ஆனால் அ-ருமைடய துன்பங்கள் �ற்ற-ர்க.ின் பா-ங்க.ின் ப�னாக 
இருந்தன, அ-ருமைடய சசாந்த பா-ங்கள் அல்�. நித்திய கிறிஸ்து, 
அ-ரது ஆன்�ீக சுயம், ஒருகபாதும் துன்பப்பட-ில்மை�. இகயசு 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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�ற்ற-ர்களுக்கான பாமைதமைய -மைரந்தார். அ-ர் கிறிஸ்துமை- 
ச-.ிப்படுத்தினார், சதய்வீக அன்பின் ஆன்�ீக கயாசமைன. பா-ம் 
�ற்றும் சுய நம்பிக்மைகயில் புமைதக்கப்பட்ட-ர்க.ிடம், 
இன்பத்திற்காகக-ா அல்�து பு�ன்க.ின் திருப்திக்காகக-ா �ட்டுக� 
-ாழ்ப-ர்க.ிடம், அ-ர் சபாரு.ில் கூறினார்: கண்கள் இருந்தால் 
நீங்கள் பார்க்க-ில்மை�, காதுகள் இருந்தால் நீங்கள் ககட்க-ில்மை�; 
நீங்கள் புரிந்துசகாண்டு �ன�ாற்றம் அமைடயாதபடிக்கு, நான் 
உங்கமை.க் குண�ாக்குக-ன். சபாருள் உணர்வுகள் உண்மை�மையயும் 
அதன் குணப்படுத்தும் ஆற்றமை�யும் மூடுகின்றன என்று அ-ர் 
கற்பித்தார்.

7. 24 : 27-2

சிலுமை-யில் அமைறயப்பட்டதன் ப�ன், அது �னித கு�த்தின் �தீு 
காட்டிய நமைடமுமைற பாசத்திலும் நன்மை�யிலும் இருந்தது. உண்மை� 
�னிதர்க.ிமைடகய -ாழ்ந்தது; ஆனால் அது கல்�மைறயின் �தீு தங்கள்
�ாஸ்டர் ச-ற்றிசபற உத-ியது என்று அ-ர்கள் பார்க்கும் -மைர, 
அ-ருமைடய சசாந்த சீடர்கள் அத்தமைகய நிகழ்வு சாத்தியம் என்று 
ஒப்புக்சகாள். முடிய-ில்மை�. உயிர்த்சதழுதலுக்குப் பிறகு, 
நம்பிக்மைகயற்ற தா�ஸ் கூட உண்மை� �ற்றும் அன்பின் சிறந்த 
ஆதாரம் எவ்-.வு முழுமை�யானது என்பமைத ஒப்புக்சகாள். 
க-ண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

8. 19 : 17-24

�னந்திரும்புதல் �ற்றும் துன்பத்தின் ஒவ்ச-ாரு க-தமைனயும், 
சீர்திருத்தத்திற்கான ஒவ்ச-ாரு முயற்சியும், ஒவ்ச-ாரு நல்� 
சிந்தமைனயும் சசயலும், பா-த்திற்கான இகயசு-ின் 
பா-நி-ாரணத்மைதப் புரிந்துசகாள்-தற்கும் அதன் சசயல்திறனுக்கு 
உதவு-தற்கும் ந�க்கு உதவும். ஆனால், பா-ி சதாடர்ந்து சஜபித்து, 
�னந்திரும்பி, பா-ம் சசய்து, -ருந்தினால், பா-நி-ிர்த்தியில் 
அ-னுக்கு சிறித.வு பங்கு உண்டு, - கடவுளுடன் ஒகர கநரத்தில், - 
அ-ருக்கு நமைடமுமைற �னந்திரும்புதல் இல்மை�, இது இதயத்மைத 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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சீர்திருத்துகிறது �ற்றும் �னிதனுக்கு உதவுகிறது. ஞானத்தின் 
சித்தத்மைதச் சசய்.

9. 542 : 1-13

சபாருள் �ீதான -ாழ்க்மைகயின் நம்பிக்மைக ஒவ்ச-ாரு அடியிலும் பா-ம்.
இது சதய்வீக அதிருப்திமைய ஏற்படுத்துகிறது, க�லும் அது 
சதாந்தர-ான சத்தியத்திலிருந்து -ிடுபட இகயசுமை-க் சகால்லும். 
சபாருள் நம்பிக்மைககள் ஆன்�ீகக் கருத்து எப்கபாது, எங்கு 
கதான்றினாலும் அமைதக் சகான்று-ிடும். த-று சபாய்யின் பின்னால் 
�மைறந்தாலும், குற்றத்மைத சாக்குப்கபாக்கினாலும், த-மைற எப்கபாதும் 
�மைறக்க முடியாது. உண்மை�, அ-ளுமைடய நித்திய சட்டங்கள் மூ�ம், 
பிமைழமைய ச-.ிப்படுத்துகிறது. சத்தியம் பா-ம் தன்மைனத்தாகன 
காட்டிக்சகாடுக்கச் சசய்கிறது �ற்றும் பிமைழயின் �தீு �ிருகத்தின் 
அமைடயா.த்மைத அமை�க்கிறது. குற்றத்மைத �ன்னிக்கும் அல்�து அமைத 
�மைறக்கும் �னப்பான்மை� கூட தண்டிக்கப்படுகிறது. நீதிமையத் 
த-ிர்ப்பதும், உண்மை�மைய �றுப்பதும் பா-த்மைத நிமை�நிறுத்து-தற்கும்,
குற்றத்மைதத் தூண்டு-தற்கும், சுயக்கட்டுப்பாட்மைடக் குமை�ப்பதற்கும், 
சதய்வீக இரக்கத்மைத ககலி சசய்-தற்கும் முமைனகின்றன.

10.   23 : 4-11

பா-நி-ர்த்திக்கு பா-ியின் பங்கில் நிமை�யான சுய-தீக்கு.ிப்பு
கதமை-ப்படுகிறது.  கடவு.ின் ககாபம் அ-ருமைடய அன்பு �கன் �தீு
ச-.ிப்பட க-ண்டும் என்பது சதய்வீக இயற்மைகக்கு �ாறானது.
அத்தமைகய ககாட்பாடு �னிதனால் உரு-ாக்கப்பட்டதாகும்.
பிராயச்சித்தம் என்பது இமைறயியலில் ஒரு கடின�ான பிரச்சமைன,
ஆனால் அதன் அறி-ியல் -ி.க்கம் என்னச-ன்றால்,  துன்பம் என்பது
பா- உணர்-ின் பிமைழயாகும்,  இது உண்மை� அழிக்கிறது �ற்றும்
இறுதியில் பா-ம் �ற்றும் துன்பம் இரண்டும் நித்திய அன்பின்
கா�டியில் -ிழும்.

11.   91 : 16-21

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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சபௌதிக சுயத்தில் உள்.ிழுக்கப்படும் நாம் ஜ-ீன் அல்�து �னதின் 
சபாருமை.ப் பகுத்தறிந்து பிரதிபலிக்கிகறாம். சபாருள் சுயத்மைத 
�றுப்பது �னிதனின் ஆன்�ீக �ற்றும் நித்திய தனித்து-த்மைத 
பகுத்தறி-தற்கு உதவுகிறது �ற்றும் சபாருள் அல்�து சபாருள் 
பு�ன்கள் என அமைழக்கப்படு-தன் மூ�ம் சபறப்பட்ட த-றான அறிமை- 
அழிக்கிறது.

12.   205 : 32-3

சதய்வீகத்துடனான ந�து உறமை- நாம் முழுமை�யாகப் 
புரிந்துசகாண்டால், அ-மைரத் த-ிர க-று எந்த �னமும் ந�க்கு இருக்க 
முடியாது - க-று எந்த அன்பு, ஞானம் அல்�து உண்மை�, க-று எந்த 
-ாழ்க்மைக உணர்வும், சபாருள் அல்�து பிமைழ இருப்பமைதப் பற்றிய 
உணர்வும் இல்மை�.

13.   151 : 26-30

உண்மை�யில் இருப்பசதல்�ாம் சதய்வீக �னமும் அதன் கயாசமைனயும் 
�ட்டுக�, இந்த �னதில் முழு உயிரினமும் இணக்க�ாகவும் 
நித்திய�ாகவும் காணப்படுகிறது. கநரான �ற்றும் குறுகிய -ழி, இந்த 
உண்மை�மையப் பார்ப்பதும், ஒப்புக்சகாள்-தும், இந்த சக்திக்கு 
அடிபணி-தும், சத்தியத்தின் -ழிகாட்டுதமை�ப் பின்பற்று-தும் ஆகும்.

14.   45 : 6-21

எங்கள் �ாஸ்டர் �ரணம் �ற்றும் கல்�மைறயின் �ீதான ச-ற்றியில் 
சதய்வீக அறி-ியமை� முழுமை�யாகவும் இறுதியாகவும் 
ச-.ிப்படுத்தினார். இகயசு-ின் சசயல் �னிதர்க.ின் அறிச-ா.ி 
�ற்றும் பா-ம், கநாய் �ற்றும் �ரணம் ஆகிய-ற்றிலிருந்து முழு 
உ�கத்மைதயும் இரட்சிப்பதற்காக இருந்தது. பவுல் எழுதுகிறார்: "நாம் 
சத்துருக்க.ாக இருந்தகபாது, அ-ருமைடய கு�ாரனின் �ரணத்தினாக� 
கத-கனாடு ஒப்புர-ாக்கப்பட்கடா�ானால், ஒப்புர-ாகி, அ-ருமைடய 
ஜ-ீனால் இரட்சிக்கப்படுக-ாம்." அ-ரது உடல் அடக்கம் சசய்யப்பட்ட 
மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு அ-ர் தனது சீடர்களுடன் கபசினார். 
துன்புறுத்துப-ர்கள் அழியாத உண்மை�மையயும் அன்மைபயும் ஒரு 
கல்�மைறயில் �மைறக்கத் த-றி-ிட்டனர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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கடவுளுக்கு �கிமை�, கபாராடும் இதயங்களுக்கு அமை�தி! கிறிஸ்து �னித 
நம்பிக்மைக �ற்றும் நம்பிக்மைகயின் -ாசலில் இருந்து கல்மை�த் தூக்கி 
எறிந்தார், க�லும் கடவு.ில் உள். -ாழ்க்மைகமைய ச-.ிப்படுத்துதல் 
�ற்றும் நிரூபிப்பதன் மூ�ம், �னிதனின் ஆன்�ீக கயாசமைன �ற்றும் 
அ-ரது சதய்வீகக் சகாள்மைகயான அன்பின் மூ�ம் அ-ர்கமை. ஒகர 
கநரத்தில் சாத்திய�ான நிமை�க்கு உயர்த்தினார்.

தினசரி கடமை�கள்

-ழங்கிய-ர் க�ரி கபக்கர் எடி

தினசரி ப4பம்

ஒவ்ச-ாரு நாளும் சஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்ச-ாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் -ா;"  சதய்வீக சத்தியம்,
-ாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகிய-ற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�சபறட்டும்,  எல்�ா
பா-ங்கமை.யும் என்னிட�ிருந்து -ி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய -ார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க.ிடமும் பாசத்மைத -.ப்படுத்தி, அ-ற்மைற ஆ.ட்டும்!

சர்ச் மைககயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க5ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க.ின் கநாக்கங்கள் அல்�து சசயல்கமை.
-ிகராதக�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்கபா தூண்டக்கூடாது. அறி-ியலில்,
சதய்வீக அன்பு �ட்டுக� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்த- -ிஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான -சதிகமை.யும்,  பா-த்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சககாதரத்து-ம்,  சதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகிய-ற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்கதாறும்
க-னித்து,  எல்�ா தீமை�க.ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆக�ாசமைன,  சசல்-ாக்கு சசலுத்துதல் அல்�து த-றாக சசல்-ாக்கு
சசலுத்துதல் ஆகிய-ற்றிலிருந்து -ிடு-ிக்கப்பட க-ண்டும்.

சர்ச் மைககயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆக�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் சகாள்-து இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்ச-ாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  க�லும் கடவுளுக்கும்,  அ-ரது தமை�-ருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அ-ர் சசய்ய க-ண்டிய கடமை�மைய �றக்கக-ா
புறக்கணிக்கக-ா கூடாது. அ-ருமைடய கிரிமையக.ால் அ-ர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படு-ார், நியாயப்படுத்தப்படு-ார் அல்�து கண்டிக்கப்படு-ார்.

சர்ச் மைககயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் கத-ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கஜம்ஸ் மைபபி.ின் க-த க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
க-த-சனங்க.ிலிருந்து சதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.


