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தமை�ப்ப — கிறிஸ்து இயேயசு

யேகால்டன் உமைர:  யேயாவான் 8 : 58

"ஆபிரகாம் உண்டாகிறதற்கு முன்னயே� நான் இருக்கியேறன் என்று
மெ�ய்யாகயேவ மெ�ய்யாகயேவ உங்களுக்குச் மெ.ால்லுகியேறன் என்றார்." —

கிறிஸ்து இயேயசு

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:    யேயாவான் 1: 1, 4, 5, 11-
14, 16, 17

1 ஆதியியே� வார்த்மைத இருந்தது, அந்த வார்த்மைத 
யேதவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்மைத யேதவனாயிருந்தது.

4 அவருக்குள் ஜவீன் இருந்தது, அந்த ஜவீன் �னுஷருக்கு 
ஒளியாயிருந்தது.

5 அந்த ஒளி இருளியே� பிரகா.ிக்கிறது; இருளானது அமைதப் 
பற்றிக்மெகாள்ளவில்மை�.

11 அவர் த�க்குச் மெ.ாந்த�ானதியே� வந்தார், அவருக்குச் 
மெ.ாந்த�ானவர்கயேளா அவமைர ஏற்றுக்மெகாள்ளவில்மை�.

12 அவருமைடய நா�த்தின்யே�ல் விசுவா.முள்ளவர்களாய் அவமைர 
ஏற்றுக்மெகாண்டவர்கள் எத்தமைனயேபர்கயேளா, அத்தமைன யேபர்களும் 
யேதவனுமைடய பிள்மைளகளாகும்படி, அவர்களுக்கு 
அதிகாரங்மெகாடுத்தார்.

13 அவர்கள், இரத்தத்தினா�ாவது, �ாம். .ித்தத்தினா�ாவது 
புருஷனுமைடய .ித்தத்தினா�ாவது பிறவா�ல், யேதவனாயே� 
பிறந்தவர்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 அந்த வார்த்மைத �ாம்.�ாகி, கிருமைபயினாலும் .த்தியத்தினாலும் 
நிமைறந்தவராய், ந�க்குள்யேள வா.ம்பண்ணினார்; அவருமைடய 
�கிமை�மையக் கண்யேடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒயேர யேபறானவருமைடய 
�கிமை�க்கு ஏற்ற �கிமை�யாகயேவ இருந்தது.

16 அவருமைடய பரிபூரணத்தினால் நாமெ�ல்�ாரும் கிருமைபயின்யே�ல் 
கிருமைப மெபற்யேறாம்.

17 எப்படிமெயனில் நியாயப்பிர�ாணம் யே�ாயே.யின் மூ��ாய்க் 
மெகாடுக்கப்பட்டது, கிருமைபயும் .த்தியமும் இயேயசுகிறிஸ்துவின் 
மூ��ாய் உண்டாயின.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஏசாயா 9: 6, 7 (க்கு 1st.)

6 ந�க்கு ஒரு பா�கன் பிறந்தார்; ந�க்கு ஒரு கு�ாரன் 
மெகாடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர் யேதாளின்யே�லிருக்கும்; 
அவர் நா�ம் அதி.ய�ானவர், ஆயே�ா.மைனக் கர்த்தா, 
வல்�மை�யுள்ள யேதவன், நித்திய பிதா, .�ாதானப்பிரபு 
என்னப்படும்.

7 தாவீதின் .ிங்கா.னத்மைதயும் அவனுமைடய ராஜ்யத்மைதயும் அவர்
திடப்படுத்தி அமைத இதுமுதற்மெகாண்டு என்மெறன்மைறக்கும் 
நியாயத்திலும் நீதியினாலும் நிமை�ப்படுத்தும்படிக்கு, 
அவருமைடய கர்த்தத்துவத்தின் மெபருக்கத்துக்கும், அதின் 
.�ாதானத்துக்கும் முடிவில்மை�; யே.மைனகளின் கர்த்தருமைடய 
மைவராக்கியம் இமைதச் மெ.ய்யும்.

2. லூக்கா 4: 1 (க்கு 1st,), 16-19, 21 (இந்த)

1 இயேயசு பரிசுத்த ஆவியினாயே� நிமைறந்தவராய் 
யேயார்தாமைனவிட்டுத் திரும்பி,

16 தான் வளர்ந்த ஊராகிய நா.யேரத்துக்கு அவர் வந்து, தம்முமைடய 
வழக்கத்தின்படியேய ஓய்வுநாளில் மெஜபஆ�யத்தில் பிரயேவ.ித்து, 
வா.ிக்க எழுந்து நின்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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17 அப்மெபாழுது ஏ.ாயா தீர்க்கதரி.ியின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் 
மெகாடுக்கப்பட்டது. அவர் புஸ்தகத்மைத விரித்தயேபாது:

18 கர்த்தருமைடய ஆவியானவர் என்யே�லிருக்கிறார்; தரித்திரருக்குச் 
சுவியே.ஷத்மைதப் பிர.ங்கிக்கும்படி என்மைன 
அபியேஷகம்பண்ணினார்; இருதயம் நருங்குண்டவர்கமைளக் 
குண�ாக்கவும், .ிமைறப்பட்டவர்களுக்கு விடுதமை�மையயும், 
குருடருக்குப் பார்மைவமையயும் பிர.ித்தப்படுத்தவும், 
மெநாறுங்குண்டவர்கமைள விடுதமை�யாக்கவும்,

19 கர்த்தருமைடய அநுக்கிரக வருஷத்மைதப் பிர.ித்தப்படுத்தவும், 
என்மைன அனுப்பினார், என்று எழுதியிருக்கிற இடத்மைத அவர் 
கண்டு,

21 அப்மெபாழுது அவர் அவர்கயேளாயேட யேப.த்மெதாடங்கி: உங்கள் 
காதுகள் யேகட்க இந்த யேவதவாக்கியம் இன்மைறயத்தினம் 
நிமைறயேவறிற்று என்றார்.

3. லூக்கா 5: 27-32

27 இமைவகளுக்குப் பின்பு, அவர் புறப்பட்டு, ஆயத்துமைறயில் 
உட்கார்ந்திருந்த யே�வி என்னும் யேபருமைடய ஒரு ஆயக்காரமைனக் 
கண்டு: எனக்குப் பின்மெ.ன்று வா என்றார்.

28 அவன் எல்�ாவற்மைறயும் விட்டு, எழுந்து, அவருக்குப் 
பின்மெ.ன்றான்.

29 அந்த யே�வி என்பவன் தன் வீட்டியே� அவருக்குப் மெபரிய 
விருந்துபண்ணினான். அயேநக ஆயக்காரரும் �ற்றவர்களும் 
அவர்கயேளாயேடகூடப் பந்தியிருந்தார்கள்.

30 யேவதபாரகரும் பரியே.யரும் அவருமைடய .ீஷருக்கு வியேராத�ாக 
முறுமுறுத்து: நீங்கள் ஆயக்காரயேராடும் பாவிகயேளாடும் 
யேபாஜனபானம்பண்ணுகிறமெதன்னமெவன்று யேகட்டார்கள்.

31 இயேயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: பிணியாளிகளுக்கு 
மைவத்தியன் யேவண்டியயேதயல்�ா�ல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு 
யேவண்டியதில்மை�.

32 நீதி�ான்கமைளயல்�, பாவிகமைளயேய �னந்திரும்புகிறதற்கு 
அமைழக்க வந்யேதன் என்றார்.

4. �த்யேதயு 9: 18 (அங்கு), 19, 23-25, 27 (க்கு 2nd,), 28-30 (க்கு
;), 35

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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18 ...தமை�வன் ஒருவன் வந்து அவமைரப்பணிந்து: என் �கள் 
இப்மெபாழுதுதான் �ரித்துப்யேபானாள்; ஆகிலும் நீர் வந்து 
அவள்யே�ல் உ�து மைகமைய மைவயும், அப்மெபாழுது பிமைழப்பாள் 
என்றான்.

19 இயேயசு எழுந்து, தம்முமைடய .ீஷயேராடுங்கூட அவன் பின்யேன 
யேபானார்.

23 இயேயசுவானவர் தமை�வனுமைடய வீட்டியே� வந்து, தாமைர 
ஊதுகிறவர்கமைளயும், இமைரகிற ஜனங்கமைளயும் கண்டு:

24 வி�குங்கள், இந்தச் .ிறுமெபண் �ரிக்கவில்மை�, 
நித்திமைரயாயிருக்கிறாள் என்றார். அதற்காக அவமைரப்பார்த்து 
நமைகத்தார்கள்.

25 ஜனங்கள் மெவளியேய துரத்தப்பட்டபின்பு, அவர் உள்யேள பிரயேவ.ித்து 
அந்தச் .ிறுமெபண்ணின் மைகமையப்பிடித்தார்; உடயேன அவள் 
எழுந்திருந்தாள்.

27 இயேயசு அவ்விடம் விட்டுப் யேபாமைகயில், இரண்டு குருடர் அவர் 
பின்யேன மெ.ன்று: தாவீதின் கு�ாரயேன, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று 
கூப்பிட்டார்கள்.

28 அவர் வீட்டிற்கு வந்தபின்பு, அந்தக் குருடர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள்.
இயேயசு அவர்கமைள யேநாக்கி: இமைதச் மெ.ய்ய எனக்கு வல்�மை� 
உண்மெடன்று விசுவா.ிக்கிறீர்களா என்று யேகட்டார்; அதற்கு 
அவர்கள்: ஆம் விசுவா.ிக்கியேறாம், ஆண்டவயேர! என்றார்கள்.

29 அப்மெபாழுது, அவர்களுமைடய கண்கமைள அவர் மெதாட்டு: உங்கள் 
விசுவா.த்தின்படி உங்களுக்கு ஆகக்கடவது என்றார்.

30 உடயேன அவர்களுமைடய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. 
35 பின்பு, இயேயசு .க� பட்டணங்கமைளயும் கிரா�ங்கமைளயும் சுற்றி 

நடந்து, மெஜப ஆ�யங்களில் உபயேத.ித்து, ராஜ்யத்தின் 
சுவியே.ஷத்மைதப் பிர.ங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த .க� 
வியாதிகமைளயும் .க� யேநாய்கமைளயும் நீக்கி, அவர்கமைளச் 
மெ.ாஸ்த�ாக்கினார்.

5. �த்யேதயு 11 : 2-6

2 அத்தருணத்தில் காவலிலிருந்த யேயாவான் கிறிஸ்துவின் 
கிரிமையகமைளக்குறித்துக் யேகள்விப்பட்டு, தன் .ீஷரில் இரண்டு 
யேபமைர அமைழத்து:

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3 வருகிறவர் நீர்தானா? அல்�து யேவமெறாருவர் 
வரக்காத்திருக்கயேவண்டு�ா? என்று அவரிடத்தில் யேகட்கும்படி 
அனுப்பினான்.

4 இயேயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: நீங்கள் யேகட்கிறமைதயும் 
காண்கிறமைதயும் யேயாவானிடத்தில் யேபாய் அறிவியுங்கள்;

5 குருடர் பார்மைவயமைடகிறார்கள், .ப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள், 
குஷ்டயேராகிகள் சுத்த�ாகிறார்கள், மெ.விடர் யேகட்கிறார்கள், 
�ரித்யேதார் எழுந்திருக்கிறார்கள்; தரித்திரருக்குச் சுவியே.ஷம் 
பிர.ங்கிக்கப்படுகிறது.

6 என்னிடத்தில் இடற�மைடயாதிருக்கிறவன் எவயேனா அவன் 
பாக்கியவான்.

6. லூக்கா 9 : 28 (�ற்றும்) �ட்டுயே�, 28 (அவர்)-36

28 யே�லும்... அவர் யேபதுருமைவயும் யேயாவாமைனயும் யேஜம்மைRயும் 
அமைழத்துக்மெகாண்டு மெஜபம்பண்ண ஒரு �மை�யில் ஏறினார்.

29 அவர் மெஜபம்பண்ணுமைகயில், அவருமைடய முகரூபம் �ாறிற்று, 
அவருமைடய வஸ்திரம் மெவண்மை�யாகிப் பிரகா.ித்தது.

30 அன்றியும் யே�ாயே. எலியா என்னும் இரண்டுயேபரும் �கிமை�யேயாயேட 
காணப்பட்டு, அவருடயேன .ம்பாஷமைணபண்ணி,

31 அவர் எரு.யே��ியே� நிமைறயேவற்றப்யேபாகிற அவருமைடய 
�ரணத்மைதக்குறித்துப் யேப.ிக்மெகாண்டிருந்தார்கள்.

32 யேபதுருவும் அவயேனாடிருந்தவர்களும் 
நித்திமைர�யக்க�ாயிருந்தார்கள். ஆகிலும் அவர்கள் விழித்து 
அவருமைடய �கிமை�மையயும் அவயேராயேட நின்ற அவ்விரண்டு 
யேபமைரயும் கண்டார்கள்.

33 அவ்விருவரும் அவமைர விட்டுப் பிரிந்துயேபாமைகயில், யேபதுரு 
இயேயசுமைவ யேநாக்கி: ஐயயேர, நாம் இங்யேக இருக்கிறது நல்�து, 
உ�க்கு ஒரு கூடாரமும், யே�ாயே.க்கு ஒரு கூடாரமும், எலியாவுக்கு 
ஒரு கூடாரமு�ாக, மூன்று கூடாரங்கமைளப் யேபாடுயேவாம் என்று, 
தான் மெ.ால்லுகிறது இன்னமெதன்று அறியா�ல் மெ.ான்னான்.

34 இப்படி அவன் யேபசுமைகயில், ஒரு யே�கம் வந்து அவர்கள்யே�ல் 
நிழலிட்டது, அவர்கள் அந்த யே�கத்துக்குள் பிரயேவ.ிக்மைகயில் 
.ீஷர்கள் பயந்தார்கள்.

35 அப்மெபாழுது: இவர் என்னுமைடய யேந.கு�ாரன், இவருக்குச் 
மெ.விமெகாடுங்கள் என்று யே�கத்திலிருந்து ஒரு .த்தமுண்டாயிற்று.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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36 அந்தச் .த்தம் உண்டாமைகயில் இயேயசு ஒருவயேர காணப்பட்டார். 
தாங்கள் கண்டமைவகளில் ஒன்மைறயும் அவர்கள் அந்நாட்களில் 
ஒருவருக்கும் மெ.ால்�ா�ல் அடக்கிமைவத்திருந்தார்கள்.

7. �த்யேதயு 28 : 16 (தி), 18-20

16 ...பதிமெனாரு .ீஷர்களும், கலியே�யாவியே� இயேயசு தங்களுக்குக் 
குறித்திருந்த �மை�க்குப் யேபானார்கள்.

18 அப்மெபாழுது இயேயசு .�ீபத்தில் வந்து, அவர்கமைள யேநாக்கி: 
வானத்திலும் பூ�ியிலும் .க� அதிகாரமும் எனக்குக் 
மெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

19 ஆமைகயால், நீங்கள் புறப்பட்டுப்யேபாய் .க� ஜாதிகமைளயும் 
.ீஷராக்கி, பிதா கு�ாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நா�த்தியே� 
அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானங்மெகாடுத்து,

20 நான் உங்களுக்குக் கட்டமைளயிட்ட யாமைவயும் அவர்கள் 
மைகக்மெகாள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபயேத.ம் பண்ணுங்கள்; இயேதா, 
உ�கத்தின் முடிவுபரியந்தம் .க� நாட்களிலும் நான் 
உங்களுடயேனகூட இருக்கியேறன் என்றார். ஆமெ�ன்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆயேராக்கியம்

1. 7 : 1-12

நிமை�த்து நிற்கும் முடிவில்�ாதமைத நம்பியவர்களுக்கு, இன்று 
ஆ.ீர்வாதங்களுடன் மெபரியது. விழித்திருக்கும் யே�ய்ப்பன் முதல் 
�ங்க�ான காமை�க் கற்மைறகமைளப் பார்க்கிறான், அது எழுந்த நாளின் 
முழுப் பிரகா.ம் வரும். எனயேவ தீர்க்கதரி.ி-யே�ய்ப்பர்களுக்கு மெவளிறிய 
நட்.த்திரம் பிரகா.ித்தது; ஆயினும், அது இரமைவக் கடந்து, அங்கு வந்து,
கிறிஸ்துவின் �னித தூதர் மெபத்�யேVம் குழந்மைத, கிறிஸ்து, .த்தியம், 
கிறிஸ்து இயேயசுவின் மூ�ம் இரட்.ிப்பின் வழிமைய இரட்.ிப்பின் வழிமைய
மெதளிவுபடுத்தும், ஒரு தவறான இரவு முழுவதும் விடியும் வமைர. 
காமை�க் கற்மைறகள் �ற்றும் இருப்பதற்கான வழிகாட்டும் நட்.த்திர�ாக 
பிரகா.ிக்கின்றன. ஞானிகள் மெதய்வீக அறிவியலின் இந்த 
நட்.த்திரத்மைதப் பார்க்கவும் பின்பற்றவும் வழிவகுத்தனர், நித்திய 
நல்லிணக்கத்திற்கு வழி வகுக்கிறார்கள்.

2. 482 : 15 (கிறிஸ்து)-16, 19-22, 23-25

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கிறிஸ்து "வழி" �ற்றும் உண்மை� எல்�ா பிமைழகமைளயும் 
மெவளியேயற்றுகிறது. … பரிபூரண �னிதனின் உயர்ந்த �னிதக் கருத்தாக 
இயேயசு இருந்தார். அவர் கிறிஸ்துவிலிருந்து பிரிக்க முடியாதவர், 
யே�.ியா, - �ாம்.த்திற்கு மெவளியேய கடவுளின் மெதய்வீக யேயா.மைன. … 
யேதவதூதர்கள் இந்த இரட்மைடத் யேதாற்றத்மைதப் பழங்கா� ஞானிகளுக்கு 
அறிவித்தனர், யே�லும் யேதவதூதர்கள் ஒவ்மெவாரு யுகத்திலும் ப.ியுள்ள 
இதயத்திற்கு விசுவா.த்தின் மூ�ம் கிசுகிசுக்கிறார்கள்.

3. 332 : 23 (இயேயசு)-26

இயேயசு ஒரு கன்னிப் மெபண்ணின் �கன். கடவுளின் வார்த்மைதமையப் 
யேபசுவதற்கும், �னிதர்களுக்கு அவர்கள் புரிந்துமெகாள்வதற்கும் 
உணரக்கூடிய வமைகயில் �னிதகு�த்தின் வடிவத்தில் யேதான்றுவதற்கும் 
அவர் நிய�ிக்கப்பட்டார்.

4. 26 : 14-18

மெதய்வீக உண்மை�, வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு ஆகியமைவ பாவம், யேநாய் 
�ற்றும் �ரணத்தின் �தீு இயேயசுவுக்கு அதிகாரம் அளித்தன. கடவுள் 
என்றால் என்ன, �னிதனுக்கு அவர் என்ன மெ.ய்கிறார் என்பமைத 
நிரூபிப்பயேத அவரது பணியாக இருந்தது.

5. 146 : 26-30

.த்தியத்தின் இந்த குணப்படுத்தும் .க்தி இயேயசு வாழ்ந்த 
கா�கட்டத்திற்கு �ிகவும் முற்பட்டதாக இருந்திருக்க யேவண்டும். இது 
"நாட்களின் பழமை�யானது" யேபா�யேவ பழமை�யானது. அது எல்�ா 
உயிர்களிலும் வாழ்கிறது �ற்றும் எல்�ா இடங்களிலும் பரவுகிறது.

6. 333 : 16 (வருமைக)-31, 32 (மூ�ம்)-9

நா.யேரத்தின் இயேயசுவின் வருமைகயானது கிறித்தவ .காப்தத்தின் முதல் 
நூற்றாண்மைடக் குறித்தது, ஆனால் கிறிஸ்து வருடங்களின் 
மெதாடக்கயே�ா நாட்களின் முடியேவா இல்�ா�ல் இருக்கிறார். கிறிஸ்தவ 
.காப்தத்திற்கு முன்னும் பின்னும் எல்�ா தமை�முமைறகளிலும், கிறிஸ்து,
ஆன்�ீக யேயா.மைனயாக, - கடவுளின் பிரதிபலிப்பு, - கிறிஸ்துமைவப் 
மெபறுவதற்குத் தயாராக உள்ள அமைனவருக்கும் .ி� அளவு .க்தி �ற்றும் 
கிருமைபயுடன் வந்துள்ளார், .த்தியம். ஆபிரகாம், யேஜக்கப், யே�ாயே. 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ற்றும் தீர்க்கதரி.ிகள் யே�.ியா அல்�து கிறிஸ்துவின் புகழ்மெபற்ற 
காட்.ிகமைளப் பிடித்தனர், இது இந்த ஞானஸ்நானத்மைத மெதய்வீக 
இயல்பு, அன்பின் .ாரத்தில் ஞானஸ்நானம் மெ.ய்தது. மெதய்வீக உருவம், 
யேயா.மைன அல்�து கிறிஸ்து மெதய்வீக யேகாட்பாடான கடவுளிட�ிருந்து 
பிரிக்க முடியாதவராக இருந்தார். இயேயசு தனது ஆன்�ீக 
அமைடயாளத்தின் இந்த ஒற்றுமை�மைய இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்: 
"ஆபிரகாம் இருப்பதற்கு முன்பு, நான் இருக்கியேறன்;" "நானும் என் 
தந்மைதயும் ஒன்யேற;" "என் தந்மைத என்மைன விட மெபரியவர்." ஒயேர ஆவி 
அமைனத்து அமைடயாளங்கமைளயும் உள்ளடக்கியது.

இந்த வார்த்மைதகளின் மூ�ம் இயேயசு �னிதனாக இருந்தவர் அல்�து 
நித்திய�ானவர் என்று அர்த்தப்படுத்தவில்மை�, ஆனால் மெதய்வீக 
யேயா.மைன அல்�து கிறிஸ்து அப்படித்தான் இருந்தார், இருக்கிறார், 
எனயேவ ஆபிரகாமுக்கு முந்தியவர்; .ரீரப்பிரகார�ான இயேயசு பிதாவுடன் 
ஒன்றாக இருந்தார் என்பதல்�, ஆனால் ஆன்�ீகக் கருத்து, கிறிஸ்து, 
பிதாவாகிய கடவுளின் �ார்பில் என்மெறன்றும் வாழ்கிறார், அது 
வானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் ஒளிரச் மெ.ய்கிறது; கடவுளாகிய ஆவிமைய 
விட தந்மைத மெபரியவர் என்பதல்�, ஆனால் �ாம்.�ான இயேயசுமைவ விட 
மெபரியவர், எல்மை�யற்ற மெபரியவர், அவருமைடய பூ�ிக்குரிய வாழ்க்மைக 
குறுகிய கா��ாக இருந்தது.

7. 30 : 19-25

.த்தியத்தின் தனிப்பட்ட இ�ட்.ிய�ாக, கிறிஸ்து இயேயசு ரபினிக்கல் 
பிமைழ �ற்றும் அமைனத்து பாவங்கமைளயும், யேநாய்கமைளயும், 
�ரணத்மைதயும் கண்டிக்க வந்தார் - உண்மை� �ற்றும் வாழ்க்மைகயின் 
வழிமைய சுட்டிக்காட்ட. இந்த இ�ட்.ியம் இயேயசுவின் முழு பூ�ிக்குரிய 
வாழ்க்மைக முழுவதும் நிரூபிக்கப்பட்டது, இது ஆன்�ா �ற்றும் மெபாருள் 
உணர்வு, உண்மை� �ற்றும் பிமைழ ஆகியவற்றின் .ந்ததிகளுக்கு 
இமைடயி�ான யேவறுபாட்மைடக் காட்டுகிறது.

8. 259 : 6 (தி)-14

மெதய்வீக இயல்பு கிறிஸ்து இயேயசுவில் .ிறப்பாக 
மெவளிப்படுத்தப்பட்டது, அவர் கடவுளின் உண்மை�யான பிரதிபலிப்மைப 
�னிதர்கள் �தீு வீ.ினார் �ற்றும் அவர்களின் யே�ா.�ான .ிந்தமைன 
�ாதிரிகள் அனு�திப்பமைத விட அவர்களின் வாழ்க்மைகமைய 
உயர்த்தினார் - �னிதமைன விழுந்துயேபான, யேநாய்வாய்ப்பட்ட, பாவம் 
�ற்றும் இறக்கும் எண்ணங்கள். விஞ்ஞான இருப்பு �ற்றும் மெதய்வீக 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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குணப்படுத்துதல் பற்றிய கிறிஸ்துமைவப் யேபான்ற புரிதல் ஒரு .ரியான 
மெகாள்மைக �ற்றும் யேயா.மைனமைய உள்ளடக்கியது, - பரிபூரண கடவுள் 
�ற்றும் பரிபூரண �னிதன், - .ிந்தமைன �ற்றும் மெ.யல்பாட்டின் 
அடிப்பமைடயாக.

9. 230 : 4 (தி)-10

…இந்த �ரணக் கனவு அல்�து �ாமையயிலிருந்து எழுவது நம்மை� 
ஆயேராக்கியம், புனிதம் �ற்றும் அழியாத நிமை�க்குக் மெகாண்டு வரும். 
இந்த விழிப்பு என்பது கிறிஸ்துவின் என்மெறன்றும் வருமைக, 
.த்தியத்தின் யே�ம்பட்ட யேதாற்றம், இது பிமைழகமைள மெவளியேயற்றி 
யேநாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்துகிறது. இது கடவுள் மூ��ாக வரும் 
இரட்.ிப்பு, மெதய்வீக யேகாட்பாடு, அன்பு, இயேயசுவால் 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

10.   27 : 1-9

இயேயசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறார் என்பமைத ஒரு யேகள்விக்கு அப்பால் 
நிரூபிக்க யேயாவான் ஸ்நானகருக்கு ஒரு மெ.ய்திமைய அனுப்பினார்: 
"நீங்கள் யேபாய், நீங்கள் பார்த்தமைதயும் யேகட்டமைதயும் யேயாவானிடம் 
மெ.ால்லுங்கள்; பார்மைவயற்றவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள், முடவர்கள் 
நடக்கிறார்கள், மெதாழுயேநாயாளிகள் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறார்கள், 
மெ.விடர்கள் யேகட்கிறார்கள், இறந்தவர்கள் எழுப்பப்படுகிறார்கள், 
ஏமைழகளுக்கு நற்மெ.ய்தி அறிவிக்கப்படுகிறது." யேவறு வார்த்மைதகளில் 
கூறுவதானால்: மெதய்வீக .க்தியின் நிரூபணம் என்னமெவன்று ஜானிடம்
மெ.ால்லுங்கள், யே�.ியானிய யேவமை�யில் கடவுயேள வல்�மை� என்பமைத 
அவர் உடனடியாக உணருவார்.

11.   25 : 22-26

பாவம் �ற்றும் யேநாயின் �தீு தனது கட்டுப்பாட்மைட மெவளிப்படுத்திய 
யேபாதிலும், .ிறந்த யேபாதகர் �ற்றவர்கள் தங்கள் மெ.ாந்த பக்திக்கு 
யேதமைவயான .ான்றுகமைள வழங்குவதிலிருந்து எந்த வமைகயிலும் 
விடுவிக்கவில்மை�. அவர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலுக்காக அவர் 
பணியாற்றினார், அவர் மெ.ய்தமைதப் யேபா�யேவ அவர்கள் இந்த .க்திமைய
நிரூபிக்கவும் அதன் மெதய்வீகக் மெகாள்மைகமையப் புரிந்து மெகாள்ளவும்.

12.   28 : 4-8

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ாஸ்டர் ஒரு �ாணவமைன அமைழத்துச் மெ.ன்று கடவுளின் கண்ணுக்கு 
மெதரியாத உண்மை�கமைள கற்பிக்கவில்மை� என்றால், அவர் 
.ிலுமைவயில் அமைறயப்பட்டிருக்க �ாட்டார். உண்மை� �ற்றும் அன்மைபத் 
துன்புறுத்துபவர், விஷயத்தின் பிடியில் ஆவிமையப் பிடிக்க யேவண்டும் 
என்ற உறுதிப்பாடு.

13.   334 : 10 (கண்ணுக்கு பதரியாதது)-20

கண்ணுக்குத் மெதரியாத கிறிஸ்து தனிப்பட்ட பு�ன்கள் என்று 
அமைழக்கப்படுபவர்களுக்கு பு�ப்படாதவராக இருந்தார், அயேத.�யம் 
இயேயசு ஒரு .ரீர இருப்பாகத் யேதான்றினார். காணப்படாத �ற்றும் 
காணப்பட்ட, ஆன்�ீகம் �ற்றும் மெபாருள், நித்திய கிறிஸ்து �ற்றும் 
�ாம்.த்தில் மெவளிப்படும் .ரீர இயேயசுவின் இந்த இரட்மைட ஆளுமை�, 
எஜ�ானரின் விண்யேணற்றம் வமைர மெதாடர்ந்தது, �னித, மெபாருள் கருத்து
அல்�து இயேயசு �மைறந்து, ஆன்�ீக சுயம், அல்�து கிறிஸ்து, மெதய்வீக 
அறிவியலின் நித்திய வரிமை.யில் மெதாடர்ந்து இருக்கிறார், கிறிஸ்து 
எப்யேபாதும் மெ.ய்தமைதப் யேபா�யேவ, உ�கின் பாவங்கமைள அகற்றுகிறார், 
�னித இயேயசு �ரண கண்களுக்கு அவதாரம் எடுப்பதற்கு முன்யேப.

14.   565 : 13-18

ஆன்�ீக யேயா.மைனயின் ஆள்�ாறாட்டம் எங்கள் எஜ�ானரின் பூ�ிக்குரிய 
வாழ்க்மைகயில் ஒரு சுருக்க�ான வர�ாற்மைறக் மெகாண்டிருந்தது; ஆனால் 
"அவருமைடய ராஜ்யத்திற்கு முடியேவ இருக்காது," ஏமெனனில் கிறிஸ்து, 
கடவுளின் யேயா.மைன, இறுதியில் அமைனத்து நாடுகமைளயும் �க்கமைளயும் 
- கட்டாய�ாக, முற்றிலும், இறுதியாக - மெதய்வீக அறிவியலுடன் ஆட்.ி 
மெ.ய்வார்.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் யே�ரி யேபக்கர் எடி

தினசரி ப9பம்

ஒவ்மெவாரு நாளும் மெஜபிப்பது இந்த திருச்.மைபயின் ஒவ்மெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  மெதய்வீக .த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்.ி என்னுள் நிமை�மெபறட்டும்,  எல்�ா

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், பிப்ரவரி 27, 2022
தமை�ப்ப: கிறிஸ்து இயேயசு

பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா.த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

.ர்ச் மைகயேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

யே:ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் .ர்ச்.ின் உறுப்பினர்களின் யேநாக்கங்கள் அல்�து மெ.யல்கமைள
வியேராதயே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்யேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
மெதய்வீக அன்பு �ட்டுயே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ.திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான .யேகாதரத்துவம்,  மெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்.மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்யேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி.னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆயே�ா.மைன,  மெ.ல்வாக்கு மெ.லுத்துதல் அல்�து தவறாக மெ.ல்வாக்கு
மெ.லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட யேவண்டும்.

.ர்ச் மைகயேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆயே�ா.மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் மெகாள்வது இந்த திருச்.மைபயின் ஒவ்மெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  யே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் மெ.ய்ய யேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கயேவா
புறக்கணிக்கயேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

.ர்ச் மைகயேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது யே�ரி யேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யேஜம்ஸ் மைபபிளின் யேவத யே�ற்யேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யேவதவ.னங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


