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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஆகஸ்ட் 28, 2022

தமை�ப்ப — கிறிஸ்து இயேயசு

யேகால்டன் உமை�:  வெ!ளிப்படுத்தின !ியே'ஷம் 22: 16

"நான் இயேயசு தாவீதின் யே"ர் �ற்றும் சந்ததி, �ற்றும் பிரகாச�ான �ற்றும்
காமை� நட்சத்திரம்."

வெபாறுப்பு � ீதியான !ா'ிப்பு:  வெ!ளிப்படுத்தின

!ியே'ஷம் 19: 11-16

11 பின்பு, பரயே�ாகம் திறந்திருக்கக்கண்யேடன்; இயேதா, ஒரு 
வெ"ள்மை-க்குதிமைர காணப்பட்டது, அதின்யே�ல் ஏறியிருந்த"ர் 
உண்மை�யும் சத்தியமுமுள்-"வெரன்னப்பட்ட"ர்; அ"ர் நீதியாய் 
நியாயந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகிறார்.

12 அ"ருமைடய கண்கள் அக்கினிஜு"ாமை�மையப்யேபாலிருந்தன, 
அ"ருமைடய சிரசின்யே�ல் அயேநக கிர ீடங்கள் இருந்தன; 
அ"ருக்யேகயன்றி யே"வெறாரு"ருக்குந் வெதரியாத ஒரு நா�மும் 
எழுதியிருந்தது.

13 இரத்தத்தில் யேதாய்க்கப்பட்ட "ஸ்திரத்மைதத் தரித்திருந்தார்; 
அ"ருமைடய நா�ம் யேத"னுமைடய "ார்த்மைத என்பயேத.

14 பரயே�ாகத்திலுள்- யேசமைனகள் வெ"ண்மை�யும் சுத்தமு�ான 
வெ�ல்லிய "ஸ்திரந்தரித்த"ர்க-ாய், 
வெ"ள்மை-க்குதிமைரக-ின்யே�ல் ஏறி, அ"ருக்குப் பின்வெசன்றார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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15 புறஜாதிகமை- வெ"ட்டும்படிக்கு அ"ருமைடய "ாயிலிருந்து 
கூர்மை�யான பட்டயம் புறப்படுகிறது; இருப்புக்யேகா�ால் அ"ர்கமை- 
அரசாளு"ார்; அ"ர் சர்""ல்�மை�யுள்- யேத"னுமைடய 
உக்கிரயேகாப�ாகிய �துவுள்- ஆமை�மைய �ிதிக்கிறார்.

16 ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா என்னும் நா�ம் அ"ருமைடய 
"ஸ்திரத்தின்யே�லும் அ"ருமைடய வெதாமைடயின்யே�லும் 
எழுதப்பட்டிருந்தது.

பாடம் பி�'ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஏ'ாயா 11: 1-6, 9

1 சாவெயன்னும் அடி�ரத்திலிருந்து ஒரு து-ிர் யேதான்றி, அ"ன் 
யே"ர்க-ிலிருந்து ஒரு கிமை- எழும்பிச் வெசழிக்கும்.

2 ஞானத்மைதயும் உணர்மை"யும் அருளும் ஆ"ியும், 
ஆயே�ாசமைனமையயும் வெப�மைனயும் அருளும் ஆ"ியும், அறிமை"யும் 
கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயத்மைதயும் அருளும் ஆ"ியு�ாகிய 
கர்த்தருமைடய ஆ"ியான"ர் அ"ர்யே�ல் தங்கியிருப்பார்.

3 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் அ"ருக்கு உகந்த "ாசமைனயாயிருக்கும்; 
அ"ர் த�து கண் கண்டபடி நியாயந்தீர்க்கா�லும், த�து காது 
யேகட்டபடி தீர்ப்புச்வெசய்யா�லும்,

4 நீதியின்படி ஏமைழகமை- நியாயம் "ிசாரித்து, யதார்த்தத்தின்படி 
பூ�ியிலுள்- சிறுமை�யான"ர்களுக்குத் தீர்ப்புச்வெசய்து, பூ�ிமையத் 
த�து "ாக்கின் யேகா�ால் அடித்து, த�து "ாயின் சு"ாசத்தால் 
துன்�ார்க்கமைரச் சங்கரிப்பார்.

5 நீதி அ"ருக்கு அமைரக்கட்டும், சத்தியம் அ"ருக்கு 
இமைடக்கச்மைசயு�ாயிருக்கும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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6 அப்வெபாழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டியேயாயேட தங்கும், புலி 
வெ"ள்-ாட்டுக்குட்டியேயாயேட படுத்துக்வெகாள்ளும்; கன்றுக்குட்டியும், 
பா�சிங்கமும், காமை-யும், ஒரு�ித்திருக்கும்; ஒரு சிறு மைபயன் 
அமை"கமை- நடத்து"ான்.

9 என் பரிசுத்த பர்"தவெ�ங்கும் தீங்குவெசய்"ாரு�ில்மை�; 
யேகடுவெசய்"ாரு�ில்மை�; சமுத்திரம் ஜ�த்தில் 
நிமைறந்திருக்கிறதுயேபால், பூ�ி கர்த்தமைர அறிகிற அறி"ினால் 
நிமைறந்திருக்கும்.

2. �ாற்கு 1: 1, 9-11

1 யேத"னுமைடய கு�ாரனாகிய இயேயசு கிறிஸ்து"ினுமைடய 
சு"ியேசஷத்தின் ஆரம்பம்.

9 அந்த நாட்க-ில், இயேயசு கலியே�யா"ிலுள்- நாசயேரத்தூரிலிருந்து 
"ந்து, யேயார்தான் நதியில் யேயா"ானால் ஞானஸ்நானம் வெபற்றார்.

10 அ"ர் ஜ�த்திலிருந்து கமைரயேயறினவுடயேன, "ானம் 
திறக்கப்பட்டமைதயும், ஆ"ியான"ர் புறாமை"ப்யேபால் தம்யே�ல் 
இறங்குகிறமைதயும் கண்டார்.

11 அன்றியும், நீர் என்னுமைடய யேநச கு�ாரன், உம்�ில் 
பிரிய�ாயிருக்கியேறன் என்று, "ானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் 
உண்டாயிற்று.

3. யேயா!ான் 1 : 43-49

43 �றுநா-ியே� இயேயசு கலியே�யாவுக்குப்யேபாக �னதாயிருந்து, 
பிலிப்புமை"க்கண்டு: நீ எனக்குப் பின்வெசன்று "ா என்றார்.

44 பிலிப்வெபன்ப"ன் அந்தியேரயா யேபதுரு என்ப"ர்களுமைடய ஊராகிய 
வெபத்சாயிதா பட்டணத்தான்.

45 பிலிப்பு நாத்தான்யே"மை�க் கண்டு: நியாயப்பிர�ாணத்தியே� 
யே�ாயேசயும் தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதியிருக்கிற"மைரக் கண்யேடாம்; 
அ"ர் யேயாயேசப்பின் கு�ாரனும் நாசயேரத்தூரானு�ாகிய இயேயசுயே" 
என்றான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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46 அதற்கு நாத்தான்யே"ல்: நாசயேரத்திலிருந்து யாவெதாரு நன்மை� 
உண்டாகக்கூடு�ா என்றான். அதற்குப் பிலிப்பு: "ந்து பார் 
என்றான்.

47 இயேயசு நாத்தான்யே"மை�த் தம்�ிடத்தில் "ரக்கண்டு 
அ"மைனக்குறித்து: இயேதா, கபடற்ற உத்த� இஸ்ரயே"�ன் என்றார்.

48 அதற்கு நாத்தான்யே"ல்: நீர் என்மைன எப்படி அறிவீர் என்றான். 
இயேயசு அ"மைன யேநாக்கி: பிலிப்பு உன்மைன அமைழக்கிறதற்கு 
முன்யேன, நீ அத்தி�ரத்தின் கீழிருக்கும்யேபாது உன்மைனக் கண்யேடன் 
என்றார்.

49 அதற்கு நாத்தான்யே"ல்: ரபீ, நீர் யேத"னுமைடய கு�ாரன், நீர் 
இஸ்ரயே"லின் ராஜா என்றான்.

4. யேயா!ான் 2 : 1-11, 13-16

1 மூன்றாம்நா-ியே� கலியே�யா"ிலுள்- கானா ஊரியே� ஒரு 
கலியாணம் நடந்தது; இயேயசு"ின் தாயும் அங்யேகயிருந்தாள்.

2 இயேயசுவும் அ"ருமைடய சீஷரும் அந்தக் கலியாணத்துக்கு 
அமைழக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

3 திராட்சரசம் குமைறவுபட்டயேபாது, இயேயசு"ின் தாய் அ"மைர யேநாக்கி: 
அ"ர்களுக்குத் திராட்சரசம் இல்மை� என்றாள்.

4 அதற்கு இயேயசு: ஸ்திரீயேய, எனக்கும் உனக்கும் என்ன, என் யே"மை- 
இன்னும் "ர"ில்மை� என்றார்.

5 அ"ருமைடய தாய் யே"மை�க்காரமைர யேநாக்கி: அ"ர் உங்களுக்கு 
என்ன வெசால்லுகிறாயேரா, அதின்படி வெசய்யுங்கள் என்றாள்.

6 யூதர்கள் தங்கமை-ச் சுத்திகரிக்கும் முமைறமை�யின்படியேய, 
ஒவ்வெ"ான்று இரண்டு மூன்று குடம் தண்ணீர் வெகாள்-த்தக்க ஆறு 
கற்சாடிகள் அங்யேக மை"த்திருந்தது.

7 இயேயசு யே"மை�க்காரமைர யேநாக்கி: ஜாடிக-ியே� தண்ணீர் 
நிரப்புங்கள் என்றார்; அ"ர்கள் அமை"கமை- நிமைறய 
நிரப்பினார்கள்.

8 அ"ர் அ"ர்கமை- யேநாக்கி: நீங்கள் இப்வெபாழுது வெ�ாண்டு, 
பந்தி"ிசாரிப்புக்காரரிடத்தில் வெகாண்டுயேபாங்கள் என்றார்; 
அ"ர்கள் வெகாண்டுயேபானார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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9 அந்தத் திராட்சரசம் எங்யேகயிருந்து "ந்தவெதன்று தண்ணீமைர 
வெ�ாண்ட யே"மை�க்காரருக்குத் வெதரிந்தயேதயன்றி 
பந்தி"ிசாரிப்புக்காரனுக்குத் வெதரியாததினால், அ"ன் 
திராட்சரச�ாய் �ாறின தண்ணீமைர ருசிபார்த்தயேபாது, 
�ண"ா-மைன அமைழத்து:

10 எந்த �னுஷனும் முன்பு நல்� திராட்சரசத்மைதக் வெகாடுத்து, 
ஜனங்கள் திருப்தியமைடந்தபின்பு, ருசி குமைறந்தமைதக் வெகாடுப்பான், 
நீயேரா நல்� ரசத்மைத இது "மைரக்கும் மை"த்திருந்தீயேர என்றான்.

11 இவ்"ித�ாக இயேயசு இந்த முத�ாம் அற்புதத்மைதக் 
கலியே�யா"ிலுள்- கானா ஊரியே� வெசய்து, தம்முமைடய �கிமை�மைய 
வெ"-ிப்படுத்தினார், அ"ருமைடய சீஷர்கள் அ"ரிடத்தில் "ிசு"ாசம் 
மை"த்தார்கள்.

13 பின்பு யூதருமைடய பஸ்காபண்டிமைக ச�ீப�ாயிருந்தது; அப்வெபாழுது 
இயேயசு எருசயே�முக்குப் யேபாய்,

14 யேத"ா�யத்தியே� ஆடுகள் �ாடுகள் புறாக்க-ாகிய இமை"கமை- 
"ிற்கிற"ர்கமை-யும், காசுக்காரர் உட்கார்ந்திருக்கிறமைதயும் கண்டு,

15 கயிற்றினால் ஒரு சவுக்மைகயுண்டுபண்ணி, அ"ர்கள் யா"மைரயும் 
ஆடு�ாடுகமை-யும் யேத"ா�யத்துக்குப் புறம்யேப துரத்தி"ிட்டு, 
காசுக்காரருமைடய காசுகமை-க் வெகாட்டி, ப�மைககமை-க் 
க"ிழ்த்துப்யேபாட்டு,

16 புறா"ிற்கிற"ர்கமை- யேநாக்கி: இமை"கமை- இவ்"ிடத்திலிருந்து 
எடுத்துக்வெகாண்டுயேபாங்கள்; என் பிதா"ின் வீட்மைட "ியாபார 
வீடாக்காதிருங்கள் என்றார்.

5. �ாற்கு 1: 32-39

32 சாயங்கா��ாகிச் சூரியன் அஸ்த�ித்தயேபாது, சக� 
பிணியா-ிகமை-யும், பிசாசுபிடித்த"ர்கமை-யும், அ"ரிடத்தில் 
வெகாண்டு"ந்தார்கள்.

33 பட்டணத்தார் எல்�ாரும் வீட்டு "ாசலுக்கு முன்பாகக் 
கூடி"ந்தார்கள்.

34 ப�"ித�ான "ியாதிக-ால் உபத்திர"ப்பட்டிருந்த அயேநகமைர அ"ர் 
வெசாஸ்த�ாக்கி, அயேநகம் பிசாசுகமை-யும் துரத்தி"ிட்டார்; அந்தப் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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பிசாசுகள் தம்மை� அறிந்திருந்தபடியால், அமை"கள் யேபசுகிறதற்கு 
அ"ர் இடங்வெகாடுக்க"ில்மை�.

35 அ"ர் அதிகாமை�யில், இருட்யேடாயேட எழுந்து புறப்பட்டு, 
"னாந்தர�ான ஓரிடத்திற்குப்யேபாய், அங்யேக வெஜபம்பண்ணினார்.

36 சயீே�ானும் அ"யேனாயேட இருந்த"ர்களும் அ"மைரப் பின் 
வெதாடர்ந்துயேபாய்,

37 அ"மைரக் கண்டயேபாது: உம்மை� எல்�ாரும் யேதடுகிறார்கள் என்று 
வெசான்னார்கள்.

38 அ"ர்கமை- அ"ர் யேநாக்கி: அடுத்த ஊர்க-ிலும் நான் பிரசங்கம் 
பண்ணயே"ண்டு�ாத�ால், அவ்"ிடங்களுக்குப் யேபாயே"ாம் 
"ாருங்கள்; இதற்காகயே" புறப்பட்டு "ந்யேதன் என்று வெசால்லி;

39 கலியே�யா நாவெடங்கும் அ"ர்களுமைடய வெஜபஆ�யங்க-ில் அ"ர் 
பிரசங்கம் பண்ணிக்வெகாண்டும், பிசாசுகமை-த் துரத்திக்வெகாண்டும்
இருந்தார்.

6. �த்யேதயு 11: 2-6

2 அத்தருணத்தில் கா"லிலிருந்த யேயா"ான் கிறிஸ்து"ின் 
கிரிமையகமை-க்குறித்துக் யேகள்"ிப்பட்டு, தன் சீஷரில் இரண்டு 
யேபமைர அமைழத்து:

3 "ருகிற"ர் நீர்தானா? அல்�து யே"வெறாரு"ர் 
"ரக்காத்திருக்கயே"ண்டு�ா? என்று அ"ரிடத்தில் யேகட்கும்படி 
அனுப்பினான்.

4 இயேயசு அ"ர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: நீங்கள் யேகட்கிறமைதயும் 
காண்கிறமைதயும் யேயா"ானிடத்தில் யேபாய் அறி"ியுங்கள்;

5 குருடர் பார்மை"யமைடகிறார்கள், சப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள், 
குஷ்டயேராகிகள் சுத்த�ாகிறார்கள், வெச"ிடர் யேகட்கிறார்கள், 
�ரித்யேதார் எழுந்திருக்கிறார்கள்; தரித்திரருக்குச் சு"ியேசஷம் 
பிரசங்கிக்கப்படுகிறது.

6 என்னிடத்தில் இடற�மைடயாதிருக்கிற"ன் எ"யேனா அ"ன் 
பாக்கிய"ான்.

7. யேயா!ான் 21 : 25

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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25 இயேயசு வெசய்த யே"று அயேநக காரியங்களுமுண்டு; அமை"கமை- 
ஒவ்வெ"ான்றாக எழுதினால் எழுதப்படும் புஸ்தகங்கள் உ�கம் 
வெகாள்-ாவெதன்று எண்ணுகியேறன். ஆவெ�ன்.

அறி!ியல் �ற்றும் ஆயே�ாக்கியம்

1. 583 : 10-11

கிறிஸ்து. அ"தார�ான பிமைழமைய அழிக்க �ாம்சத்திற்கு "ரும் கடவு-ின்
வெதய்வீக வெ"-ிப்பாடு.

2. 589 : 16-18

கிறிஸ்த" ச�யத்மைத யேதாற்று"ித்த"ர். வெதய்வீக யேயாசமைனயின் �ிக 
உயர்ந்த �னித உடலியல் கருத்து, த"மைறக் கண்டித்து அழித்து 
�னிதனின் அழியாத தன்மை�மைய வெ"-ிச்சத்திற்குக் 
வெகாண்டு"ருகிறது.

3. 26 : 10-18, 28-9

கிறிஸ்து ஆ"ியான"ர், இது இயேயசு தனது வெசாந்த கூற்றுக-ில் 
சுட்டிக்காட்டினார்: "நாயேன "ழி, சத்தியம் �ற்றும் ஜ"ீன்." "நானும் என் 
தந்மைதயும் ஒன்று." இந்த கிறிஸ்து அல்�து �னிதனாகிய இயேயசு"ின் 
வெதய்வீகம், அ"ரது வெதய்வீக இயல்பு, வெதய்வீகத்தன்மை� அ"மைர 
உயிர்ப்பித்தது. வெதய்வீக உண்மை�, "ாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு ஆகியமை" 
பா"ம், யேநாய் �ற்றும் �ரணத்தின் �தீு இயேயசுவுக்கு அதிகாரம் 
அ-ித்தன. "ானத்தின் அறி"ியமை� வெ"-ிப்படுத்து"து, கடவுள் 
என்றால் என்ன, அ"ர் �னிதனுக்கு என்ன வெசய்கிறார் என்பமைத 
நிரூபிப்பயேத அ"ரது யேநாக்கம்.

எங்கள் �ாஸ்டர் வெ"றும் யேகாட்பாடு, யேகாட்பாடு அல்�து நம்பிக்மைகமைய 
யேபாதிக்க"ில்மை�. இது அ"ர் கற்பித்த �ற்றும் நமைடமுமைறப்படுத்திய 
அமைனத்து உண்மை�யான உயிரினங்க-ின் வெதய்வீகக் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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வெகாள்மைகயாகும். கிறித்து"ம் பற்றிய அ"ரது ஆதாரம் �தம் �ற்றும் 
"ழிபாட்டின் "டி"ம் அல்�து அமை�ப்பு அல்�, ஆனால் கிறிஸ்த" 
அறி"ியல், "ாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பின் இணக்கத்மைத உரு"ாக்குகிறது. 
இயேயசு கிறிஸ்து "ந்து"ிட்டார் என்பமைத ஒரு யேகள்"ிக்கு அப்பால் 
நிரூபிக்கும் யேநாக்கத்துடன் யேயா"ான் பாப்டிஸ்டுக்கு ஒரு வெசய்திமைய 
அனுப்பினார்: "நீங்கள் யேபாய், நீங்கள் பார்த்தமைதயும் யேகட்டமைதயும் 
யேயா"ானிடம் வெசால்லுங்கள்; குருடர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள், 
முட"ர்கள் நடக்கிறார்கள், வெதாழுயேநாயா-ிகள் 
சுத்திகரிக்கப்படுகிறார்கள், வெச"ிடர்கள் யேகட்கிறார்கள், இறந்த"ர்கள் 
எழுப்பப்படுகிறார்கள், ஏமைழகளுக்கு நற்வெசய்தி அறி"ிக்கப்படுகிறது." 
யே"று "ார்த்மைதக-ில் கூறு"தானால்: வெதய்வீக சக்தியின் நிரூபணம் 
என்னவெ"ன்று யேயா"ானிடம் வெசால்லுங்கள், யே�சியானிய யே"மை�யில் 
கடவுள்தான் சக்தி என்பமைத அ"ர் உடனடியாக உணர்ந்துவெகாள்"ார்.

4. 31 : 12-17

கிறிஸ்த" கடமை�க-ின் பட்டியலில் முத�ா"தாக,  உண்மை� �ற்றும்
அன்பின் குணப்படுத்தும் சக்திமைய அ"ர் தனது சீடர்களுக்குக் கற்றுக்
வெகாடுத்தார்.  இறந்த சடங்குகளுக்கு அ"ர் முக்கியத்து"ம்
வெகாடுக்க"ில்மை�.  இது "ாழும் கிறிஸ்து,  நமைடமுமைற உண்மை�,  இது
இயேயசுமை" "உயிர்த்வெதழுதல் �ற்றும் "ாழ்க்மைக" ஆக்குகிறது.

5. 473 : 7-25

கடவுள் வெகாள்மைக எங்கும் நிமைறந்தது �ற்றும் எல்�ாம் "ல்�து. கடவுள் 
எல்�ா இடங்க-ிலும் இருக்கிறார், அ"மைரத் த"ிர யே"று எதுவும் இல்மை�
அல்�து சக்தி இல்மை�. கிறிஸ்து ஒரு சிறந்த உண்மை�, இது கிரிஸ்து"ர் 
அறி"ியல் மூ�ம் யேநாய் �ற்றும் பா"த்மைத குணப்படுத்த "ருகிறது, 
யே�லும் எல்�ா சக்திமையயும் கடவுளுக்குக் கூறுகிறது. எல்�ா 
�னிதர்கமை-யும் "ிட, கடவு-ின் உண்மை�யான யேயாசமைனயாகிய 
கிறிஸ்துமை" முன்மை"த்து, யேநாயா-ிகமை-யும் பா"ம் 
வெசய்ப"ர்கமை-யும் குணப்படுத்தி, �ரணத்தின் சக்திமைய அழித்த 
�னிதனின் வெபயர் இயேயசு. இயேயசு �னித �னிதன், �ற்றும் கிறிஸ்து 
வெதய்வீக யேயாசமைன; எனயே" இயேயசு கிறிஸ்து"ின் இருமை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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திருச்சமைப சர்"ாதிகார கா�த்தில், இயேயசு கிறிஸ்து"த்தின் யேபாதமைன 
�ற்றும் நமைடமுமைறமைய அறிமுகப்படுத்தினார், கிறிஸ்த"த்தின் உண்மை�
�ற்றும் அன்பின் ஆதாரத்மைத "ழங்கினார்; ஆனால் அ"ரது 
முன்�ாதிரிமைய அமைடய �ற்றும் அ"ரது "ிதியின்படி அதன் பிமைழயற்ற 
அறி"ியமை� யேசாதிக்க, யேநாய், பா"ம் �ற்றும் �ரணம் ஆகிய"ற்மைறக் 
குணப்படுத்த, கடவு-ின் ஆளுமை� அல்�து �னிதனாகிய இயேயசுமை"க் 
காட்டிலும் வெதய்வீகக் வெகாள்மைக, அன்பு, அன்பு யேபான்ற சிறந்த புரிதல் 
யேதமை".

6. 53 : 4 (அங்கு)-7

… நசயேரயமைனப் யேபா� பசி �ற்றும் ஆர்"ங்க-ிலிருந்து "ி�கி ஒரு
�னிதன் "ாழ்ந்ததில்மை�.  அ"ர் பா"ிகமை- சுட்டிக் காட்டினார்
�ற்றும் தயங்கா�ல் கடிந்து வெகாண்டார்,  ஏவெனனில் அ"ர்
அ"ர்க-ின் நண்பர்; எனயே" யேகாப்மைப அ"ர் குடித்தார்.

7. 7:1-7

"எனக்குப் பின்னால் யேபா, சாத்தாயேன" என்பதுதான் அ"ருக்குப் 
பிமைழயாக இருந்த ஒயேர சி"ில் தண்டமைன. இயேயசு"ின் கண்டனம் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டது �ற்றும் கடுமை�யானது என்பதற்கு இன்னும் 
"லு"ான சான்றுகள் அ"ருமைடய வெசாந்த "ார்த்மைதக-ில் 
காணப்படுகின்றன, - அ"ர் பிசாசுகமை-த் துரத்தும்யேபாதும், 
யேநாய்"ாய்ப்பட்ட"ர்கமை-யும் பா"ம் வெசய்த"ர்கமை-யும் 
குணப்படுத்தியயேபாது இதுயேபான்ற ப�"ந்த�ான "ார்த்மைதக-ின் 
அ"சியத்மைதக் காட்டுகிறது. பிமைழமைய மைக"ிடு"து அதன் த"றான 
கூற்றுக-ின் வெபாருள் உணர்மை" இழக்கிறது.

8. 51 : 19-24, 28-8

அ"ருமைடய முழுமை�யான உதாரணம் நம் அமைன"மைரயும் 
இரட்சிப்பதற்காக இருந்தது, ஆனால் அ"ர் வெசய்த வெசயல்கமை- 
வெசய்"தன் மூ�மும் �ற்ற"ர்களுக்கு வெசய்ய கற்றுக் வெகாடுத்ததும் 
�ட்டுயே�. குணப்படுத்து"தில் அ"ரது யேநாக்கம் ஆயேராக்கியத்மைத 
�ீட்வெடடுப்பது �ட்டு�ல்�, அ"ருமைடய வெதய்வீகக் வெகாள்மைகமைய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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நிரூபிப்பதாகும். அ"ர் வெசான்ன �ற்றும் வெசய்த எல்�ா"ற்றிலும் அ"ர் 
கடவு-ால், உண்மை� �ற்றும் அன்பால் ஈர்க்கப்பட்டார்.

இயேயசு தன்ன��ற்ற"ர். அ"ரது ஆன்�ீகம் அ"மைர 
உணர்ச்சியிலிருந்து பிரித்தது, யே�லும் சுயந�ப் வெபாருள்முதல்"ாதி 
அ"மைர வெ"றுக்கச் வெசய்தது; ஆனால் இந்த ஆன்�ீகம்தான் இயேயசு 
யேநாயுற்ற"ர்கமை-க் குணப்படுத்தவும், தீமை�மையத் துரத்தவும், 
இறந்த"ர்கமை- எழுப்பவும் உத"ியது.

சிறு"யதிலிருந்யேத அ"ர் தனது "தந்மைதயின் "ணிகம்" பற்றி இருந்தார்.
அ"ருமைடய நாட்டங்கள் அ"ர்க-ிட�ிருந்து வெ"கு வெதாமை�"ில் 
இருந்தன. அ"ருமைடய எஜ�ானர் ஆ"ியான"ர்; அ"ர்க-ின் எஜ�ானர் 
"ிஷயம். அ"ர் கடவுளுக்கு யேசமை" வெசய்தார்; அ"ர்கள் �ா�ன் யேசமை" 
வெசய்தனர். அ"ருமைடய பாசம் தூய்மை�யானது; அ"ர்களுமைடயது 
�ாம்ச�ாக இருந்தது. அ"ரது உணர்வுகள் ஆயேராக்கியம், புனிதம் 
�ற்றும் "ாழ்க்மைக ஆகிய"ற்றின் ஆன்�ீக ஆதாரங்க-ில் 
குடிவெகாண்டன; அ"ர்க-ின் பு�ன்கள் யேநர்�ாறாக சாட்சிய�-ித்தன, 
யே�லும் பா"ம், யேநாய் �ற்றும் �ரணத்தின் வெபாருள் ஆதாரங்கமை- 
உள்"ாங்கின.

9. 52 : 19-28

"துக்கங்க-ின் �னிதன்" வெபாருள் "ாழ்க்மைக �ற்றும் 
புத்திசாலித்தனத்தின் ஒன்று�ில்�ாதமைதயும், அமைனத்மைதயும் 
உள்-டக்கிய கடவு-ின் "லிமை�யான உண்மை�மையயும் நன்றாகப் 
புரிந்துவெகாண்டான். இமை" �னமைதக் குணப்படுத்துதல் அல்�து 
கிறிஸ்த" அறி"ியலின் இரண்டு முக்கிய புள்-ிகள், இது அ"மைர 
அன்பால் ஆயுத�ாக்கியது. கடவு-ின் �ிக உயர்ந்த பூ�ிக்குரிய பிரதிநிதி,
வெதய்வீக சக்திமையப் பிரதிபலிக்கும் �னித திறமைனப் பற்றி யேபசுகிறார், 
தீர்க்கதரிசன�ாக தனது சீடர்க-ிடம் கூறினார், அ"ர்க-ின் நாளுக்காக 
�ட்டு�ல்�, எல்�ா யேநரத்திலும் யேபசினார்: "என்மைன "ிசு"ாசிக்கிற"ன், 
நான் வெசய்யும் வெசயல்கமை-யும் வெசய்"ார்; " �ற்றும் "இந்த 
அமைடயா-ங்கள் "ிசு"ாசிகமை-ப் பின்பற்றும்."

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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10.   40 : 25-30

நம்முமைடய பரயே�ாகத் தகப்பன், வெதய்வீக அன்பு, எல்�ா �னிதர்களும் 
நம்முமைடய எஜ�ானமைரயும் அ"ருமைடய அப்யேபாஸ்த�ர்கமை-யும் 
பின்பற்ற யே"ண்டும் என்றும் அ"ருமைடய ஆளுமை�மைய �ட்டும் 
"ணங்கக்கூடாது என்றும் யேகாருகிறார். வெதய்வீக யேசமை" என்ற 
வெசாற்வெறாடர் வெபாது"ாக அன்றாடச் வெசயல்களுக்குப் பதி�ாக வெபாது 
"ழிபாடு என்று வெபாருள்படு"து "ருத்த�-ிக்கிறது.

11.   41 : 6-7

ந�து எஜ�ானமைரப் யேபா�யே", நாமும் ஜட உணர்"ிலிருந்து ஆன்�ீக 
உணர்"ிற்கு �ாற யே"ண்டும்.

12.   28 : 15-24

இயேயசு"ின் யேதாற்றம், குணாதிசயம் அல்�து பணி ஆகியமை" 
வெபாது"ாக புரிந்து வெகாள்-ப்பட"ில்மை�. அ"ரது இயல்பின் ஒரு கூறு 
கூட வெபாருள் உ�கத்மைத சரியாக அ-"ிட"ில்மை�. அ"ருமைடய நீதியும் 
தூய்மை�யும் கூட �னிதர்கள் வெசால்"மைதத் தடுக்க"ில்மை�: அ"ர் ஒரு 
வெபருந்தீனி �ற்றும் தூய்மை�யற்ற"ர்க-ின் நண்பர், பீல்வெசபப் அ"ரது 
புர"�ர்.

கிறிஸ்த" தியாகிகயே-, உங்கள் எஜ�ானரின் கா�டி வெசருப்மைப 
அ"ிழ்க்க தகுதியான"ராக நீங்கள் காணப்பட்டால் யேபாதும் என்பமைத 
நிமைன"ில் வெகாள்ளுங்கள்!

13.   55 : 15-26

சத்தியத்தின் அழியாத யேயாசமைன ப� நூற்றாண்டுக-ாக பர"ி, 
யேநாயுற்ற"ர்கமை-த் தன் சிறகுகளுக்குக் கீயேழ கூட்டிச் வெசன்று பா"ம் 
வெசய்கிறது. �னிதன் கிறிஸ்து"ின் அறி"ியமை� அங்கீகரித்து, தன்மைனப் 
யேபா�யே" தன் அண்மைட வீட்டாமைர யேநசிப்பான் - கடவு-ின் சர்" 
"ல்�மை�மையயும் வெதய்வீக அன்பின் குணப்படுத்தும் சக்திமையயும், அது 
�னிதகு�த்திற்காகச் வெசய்த �ற்றும் வெசய்து வெகாண்டிருக்கும் அந்த 
�கிழ்ச்சியான நாமை- உணர என் யேசார்வுற்ற நம்பிக்மைக முயற்சிக்கிறது. . 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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"ாக்குறுதிகள் நிமைறயே"ற்றப்படும். வெதய்வீக சிகிச்மைசமுமைற �ீண்டும் 
யேதான்றும் யேநரம் எல்�ா யேநரத்திலும் உள்-து; வெதய்வீக அறி"ியலின் 
பலிபீடத்தின் �தீு தனது பூ�ிக்குரிய அமைனத்மைதயும் மை"க்கும் எ"ரும், 
இப்யேபாது கிறிஸ்து"ின் யேகாப்மைபமைய அருந்துகிறார், யே�லும் கிறிஸ்த" 
குணப்படுத்துதலின் ஆ"ி �ற்றும் சக்தியுடன் இருக்கிறார்.

தின'�ி கடமை�கள்

"ழங்கிய"ர் யே�ரி யேபக்கர் எடி

தின'�ி வெ5பம்

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

சர்ச் மைகயேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

யே6ாக்கங்கள் �ற்றும் வெ'யல்களுக்கான !ிதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க-ின் யேநாக்கங்கள் அல்�து வெசயல்கமை-
"ியேராதயே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்யேபா தூண்டக்கூடாது. அறி"ியலில்,
வெதய்வீக அன்பு �ட்டுயே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்த" "ிஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான "சதிகமை-யும்,  பா"த்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சயேகாதரத்து"ம்,  வெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகிய"ற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்யேதாறும்
க"னித்து,  எல்�ா தீமை�க-ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆயே�ாசமைன,  வெசல்"ாக்கு வெசலுத்துதல் அல்�து த"றாக வெசல்"ாக்கு
வெசலுத்துதல் ஆகிய"ற்றிலிருந்து "ிடு"ிக்கப்பட யே"ண்டும்.

சர்ச் மைகயேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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கடமை�க்கு !ிழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆயே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் வெகாள்"து இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்வெ"ாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  யே�லும் கடவுளுக்கும்,  அ"ரது தமை�"ருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அ"ர் வெசய்ய யே"ண்டிய கடமை�மைய �றக்கயே"ா
புறக்கணிக்கயே"ா கூடாது. அ"ருமைடய கிரிமையக-ால் அ"ர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படு"ார், நியாயப்படுத்தப்படு"ார் அல்�து கண்டிக்கப்படு"ார்.

சர்ச் மைகயேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த" அறி"ியல் யேத"ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபி-ின் யே"த யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த" அறி"ியல் பாடப்புத்தகம், அறி"ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யே"த"சனங்க-ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.


