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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஜூமை� 10, 2022

தமை�ப்ப — சாக்ரமெ�ன்ட்

ககால்டன் உமைர:  நீதிமெ�ாழிகள் 15: 8

"துன்�ார்க்கருமைடய பலி கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது;
மெசம்மை�யானவர்களின் மெஜபம�ா அவருக்குப் பிரியம்."

மெபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:  சங்கதீம் 51: 
10-12, 15-17

10 மதவமன, சுத்த இருதயத்மைத என்னிம� சிருஷ்டியும், 
நிமை�வர�ான ஆவிமைய என் உள்ளத்திம� புதுப்பியும்.

11 உ�து சமுகத்மைத விட்டு என்மைனத் தள்ளா�லும், உ�து பரிசுத்த 
ஆவிமைய என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்மெகாள்ளா�லும் இரும்.

12 உ�து இரட்சணியத்தின் சந்மதாஷத்மைதத் திரும்பவும் எனக்குத் 
தந்து, உற்சாக�ான ஆவி என்மைனத் தாங்கும்படி மெசய்யும்,

15 ஆண்டவமர, என் உதடுகமைளத் திறந்தருளும்; அப்மெபாழுது என் 
வாய் உம்முமைடய புகமைழ அறிவிக்கும்.

16 பலிமைய நீர் விரும்புகிறதில்மை�, விரும்பினால் மெசலுத்துமவன்; 
தகனபலியும் உ�க்குப் பிரிய�ானதல்�.

17 மதவனுக்மகற்கும் பலிகள் மெநாறுங்குண்ட ஆவிதான்; மதவமன, 
மெநாறுங்குண்டதும் நருங்குண்டது�ான இருதயத்மைத நீர் 
புறக்கணியீர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �ீகா 6 : 6-8

6 என்னத்மைதக்மெகாண்டு நான் கர்த்தருமைடய சந்நிதியில் வந்து, 
உன்னத�ான மதவனுக்கு முன்பாகப் பணிந்துமெகாள்மவன்? 
தகனபலிகமைளக்மெகாண்டும், ஒரு வயது 
கன்றுக்குட்டிகமைளக்மெகாண்டும் அவர் சந்நிதியில் வரமவண்டும�ா?

7 ஆயிரங்களான ஆட்டுக்கடாக்களின்மபரிலும், எண்மெணயாய் 
ஓடுகிற பதினாயிரங்களான ஆறுகளின்மபரிலும் கர்த்தர் 
பிரிய�ாயிருப்பாமரா? என் அக்கிர�த்மைதப் மபாக்க என் முதற் 
மபறானவமைனயும், என் ஆத்து�ாவின் பாவத்மைதப் மபாக்க என் 
கர்ப்பக்கனிமையயும் மெகாடுக்கமவண்டும�ா?

8 �னுஷமன, நன்மை� இன்னமெதன்று அவர் உனக்கு 
அறிவித்திருக்கிறார்; நியாயஞ்மெசய்து, இரக்கத்மைதச் சிமநகித்து, 
உன் மதவனுக்கு முன்பாக �னத்தாழ்மை�யாய் நடப்பமைத அல்�ா�ல்
மவமற என்னத்மைதக் கர்த்தர் உன்னிடத்தில் மகட்கிறார்.

2. 1 இராஜாக்கள் 8 : 1 (சா��ன் கூடியிருந்தார்)-11

1 அப்மெபாழுது கர்த்தருமைடய உடன்படிக்மைகப் மெபட்டிமையச் சீமயான் 
என்னும் தாவீதின் நகரத்திலிருந்து மெகாண்டுவரும்படி 
சாமெ�ாம�ான் இஸ்ரமவலின் மூப்பமைரயும், மகாத்திரப் 
பிரபுக்களாகிய இஸ்ரமவல் புத்திரரிலுள்ள பிதாக்களின் தமை�வர் 
அமைனவமைரயும், எருசம��ில் ராஜாவாகிய சாமெ�ாம�ான் 
தன்னிடத்திம� கூடிவரச்மெசய்தான்.

2 இஸ்ரமவல் �னுஷமெரல்�ாரும் ஏழாம் �ாத�ாகிய 
ஏத்தானீம்�ாதத்துப் பண்டிமைகயிம�, ராஜாவாகிய 
சாமெ�ாம�ானிடத்தில் கூடிவந்தார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 3ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 10, 2022
தமை�ப்ப: சாக்ரமெ�ன்ட்

3 இஸ்ரமவலின் மூப்பர் அமைனவரும் வந்திருக்மைகயில், ஆசாரியர் 
கர்த்தருமைடய மெபட்டிமைய எடுத்து,

4 மெபட்டிமையயும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்மைதயும், கூடாரத்திலிருந்த 
பரிசுத்த பணிமுட்டுகள் அமைனத்மைதயும் சு�ந்து 
மெகாண்டுவந்தார்கள்; ஆசாரியரும், ம�வியரும், அமைவகமைளச் 
சு�ந்தார்கள்.

5 ராஜாவாகிய சாமெ�ாம�ானும் அவமனாமடகூடின இஸ்ரமவல் 
சமைபயமைனத்தும் மெபட்டிக்கு முன்பாக நடந்து, எண்ணிக்மைகயும் 
கணக்கு�ில்�ாத திரளான ஆடுகமைளயும் �ாடுகமைளயும் 
பலியிட்டார்கள்.

6 அப்படிமய ஆசாரியர்கள் கர்த்தருமைடய உடன்படிக்மைகப்மெபட்டிமைய 
ஆ�யத்தின் சந்நிதி ஸ்தான�ாகிய �காபரிசுத்த ஸ்தானத்திம� 
மகருபீன்களுமைடய மெசட்மைடகளின்கீமழ மெகாண்டுவந்து 
மைவத்தார்கள்.

7 மகருபீன்கள் மெபட்டியிருக்கும் ஸ்தானத்திம� தங்கள் இரண்டு 
மெசட்மைடகமைளயும் விரித்து, உயர இருந்து மெபட்டிமையயும் அதின் 
தண்டுகமைளயும் மூடிக்மெகாண்டிருந்தது.

8 தண்டுகளின் முமைனகள் சந்நிதி ஸ்தானத்திற்கு முன்னான 
பரிசுத்த ஸ்த�த்திம� காணப்படத்தக்கதாய் அந்தத் தண்டுகமைள 
முன்னுக்கு இழுத்தார்கள்; ஆகிலும் மெவளிமய அமைவகள் 
காணப்படவில்மை�; அமைவகள் இந்நாள்வமைரக்கும் அங்மக தான் 
இருக்கிறது.

9 இஸ்ரமவல் புத்திரர் எகிப்துமதசத்திலிருந்து புறப்பட்டபின் கர்த்தர் 
அவர்கமளாமட உடன்படிக்மைக பண்ணுகிறமபாது, ம�ாமச ஓமரபிம�
அந்தப் மெபட்டியில் மைவத்த இரண்டு கற்ப�மைககமள அல்�ா�ல் 
அதிம� மவமெறான்றும் இருந்ததில்மை�.

10 அப்மெபாழுது ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்த�த்திலிருந்து 
புறப்படுமைகயில், ம�க�ானது கர்த்தருமைடய ஆ�யத்மைத 
நிரப்பிற்று.

11 ம�கத்தினி�ித்தம் ஆசாரியர்கள் ஊழியஞ்மெசய்கிறதற்கு நிற்கக் 
கூடா�ற்மபாயிற்று; கர்த்தருமைடய �கிமை� கர்த்தருமைடய 
ஆ�யத்மைத நிரப்பிற்று.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3. கரா�ர் 12 : 1, 2 

1 அப்படியிருக்க, சமகாதரமர, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்கமைளப் 
பரிசுத்தமும் மதவனுக்குப் பிரியமு�ான ஜவீபலியாக 
ஒப்புக்மெகாடுக்கமவண்டுமெ�ன்று, மதவனுமைடய இரக்கங்கமைள 
முன்னிட்டு உங்கமைள மவண்டிக்மெகாள்ளுகிமறன்; இதுமவ நீங்கள் 
மெசய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதமைன.

2 நீங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த மவஷந்தரியா�ல், 
மதவனுமைடய நன்மை�யும் பிரியமும் பரிபூரணமு�ான சித்தம் 
இன்னமெதன்று பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் �னம் 
புதிதாகிறதினாம� �றுரூப�ாகுங்கள்.

4. �த்கதயு 26 : 17-20, 26-29 

17 புளிப்பில்�ாத அப்பப்பண்டிமைகயின் முதல் நாளிம�, சீஷர்கள் 
இமயசுவினிடத்தில் வந்து: பஸ்காமைவப் புசிப்பதற்கு நாங்கள் எங்மக
உ�க்கு ஆயத்தம் பண்ணச் சித்த�ாயிருக்கிறீர் என்று மகட்டார்கள்.

18 அதற்கு அவர்: நீங்கள் நகரத்திம� இன்னானிடத்திற்குப் மபாய்: என் 
மவமைள ச�ீப�ாயிருக்கிறது, உன் வீட்டிம� என் சீஷமராமடகூடப் 
பஸ்காமைவ ஆசரிப்மபன் என்று மபாதகர் மெசால்லுகிறார் என்று 
அவனுக்குச் மெசால்லுங்கள் என்றார்.

19 இமயசு கற்பித்தபடி சீஷர்கள் மபாய், பஸ்காமைவ ஆயத்தம் 
பண்ணினார்கள்.

20 சாயங்கா��ானமபாது, பன்னிருவமராடுங்கூட அவர் 
பந்தியிருந்தார்.

27 பின்பு, பாத்திரத்மைதயும் எடுத்து ஸ்மதாத்திரம்பண்ணி, 
அவர்களுக்குக் மெகாடுத்து: நீங்கள் எல்�ாரும் இதிம� 
பானம்பண்ணுங்கள்;

28 இது பாவ�ன்னிப்புண்டாகும்படி அமநகருக்காகச் சிந்தப்படுகிற புது 
உடன்படிக்மைகக்குரிய என்னுமைடய இரத்த�ாயிருக்கிறது.

29 இது முதல் இந்தத் திராட்சப்பழரசத்மைத நவ�ானதாய் 
உங்கமளாமடகூட என் பிதாவின் ராஜ்யத்திம� நான் பானம் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 10, 2022
தமை�ப்ப: சாக்ரமெ�ன்ட்

பண்ணும் நாள் வமைரக்கும் இமைதப் பானம் 
பண்ணுவதில்மை�மெயன்று உங்களுக்குச் மெசால்லுகிமறன் என்றார்.

5. கயாவான் 19 : 1, 16-18 

1 அப்மெபாழுது பி�ாத்து இமயசுமைவப்பிடித்து வாரினால் 
அடிப்பித்தான்.

16 அப்மெபாழுது அவமைரச் சிலுமைவயில் அமைறயும்படிக்கு 
அவர்களிடத்தில் ஒப்புக்மெகாடுத்தான். அவர்கள் இமயசுமைவப் 
பிடித்துக்மெகாண்டுமபானார்கள்.

17 அவர் தம்முமைடய சிலுமைவமையச் சு�ந்துமெகாண்டு, எபிமெரயு 
பாமைஷயிம� மெகால்மெகாதா என்று மெசால்�ப்படும் கபா�ஸ்த�ம் 
என்கிற இடத்திற்குப் புறப்பட்டுப்மபானார்.

18 அங்மக அவமைரச் சிலுமைவயில் அமைறந்தார்கள்; அவமராமடகூட 
மவறிரண்டுமபமைர இரண்டு பக்கங்களிலும் இமயசுமைவ 
நடுவிலு�ாகச் சிலுமைவகளில் அமைறந்தார்கள்.

6. கயாவான் 20 : 1, 16, 17

1 வாரத்தின் முதல் நாள் காமை�யில், அதிக இருட்மடாமட, �கதம�னா 
�ரியாள் கல்�மைறயினிடத்திற்கு வந்து கல்�மைறமைய 
அமைடத்திருந்த கல் எடுத்துப்மபாட்டிருக்கக்கண்டாள்.

16 இமயசு அவமைள மநாக்கி: �ரியாமள என்றார். அவள் திரும்பிப் 
பார்த்து; ரபூனி என்றாள்; அதற்குப் மபாதகமர என்று அர்த்த�ாம்.

17 இமயசு அவமைள மநாக்கி: என்மைனத் மெதாடாமத, நான் இன்னும் என் 
பிதாவினிடத்திற்கு ஏறிப்மபாகவில்மை�; நீ என் சமகாதரரிடத்திற்குப்
மபாய், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கும் உங்கள் 
பிதாவினிடத்திற்கும், என் மதவனிடத்திற்கும் உங்கள் 
மதவனிடத்திற்கும் ஏறிப்மபாகிமறன் என்று அவர்களுக்குச் மெசால்லு
என்றார்.

7. கயாவான் 21 : 1 (க்கு ;), 15-17

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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1 இமைவகளுக்குப்பின்பு இமயசு திமபரியா கடற்கமைரயிம� �றுபடியும் 
சீஷருக்குத் தம்மை� மெவளிப்படுத்தினார்; மெவளிப்படுத்தின 
விவர�ாவது:

15 அவர்கள் மபாஜனம்பண்ணின பின்பு, இமயசு சமீ�ான் மபதுருமைவ 
மநாக்கி: மயானாவின் கு�ாரனாகிய சமீ�ாமன, இவர்களிலும் 
அதிக�ாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு 
அவன்: ஆம் ஆண்டவமர, உம்மை� மநசிக்கிமறன் என்பமைத நீர் 
அறிவீர் என்றான். அவர்: என் ஆட்டுக்குட்டிகமைள ம�ய்ப்பாயாக 
என்றார்.

16 இரண்டாந்தரம் அவர் அவமைன மநாக்கி: மயானாவின் கு�ாரனாகிய
சமீ�ாமன, நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு 
அவன்: ஆம் ஆண்டவமர, உம்மை� மநசிக்கிமறன் என்பமைத நீர் 
அறிவீர் என்றான். அவர்:என் ஆடுகமைள ம�ய்ப்பாயாக என்றார்.

17 மூன்றாந்தரம் அவர் அவமைன மநாக்கி: மயானாவின் கு�ாரனாகிய 
சமீ�ாமன, நீ என்மைன மநசிக்கிறாயா என்றார். என்மைன 
மநசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாந்தரம் தன்மைனக் 
மகட்டபடியினாம� மபதுரு துக்கப்பட்டு: ஆண்டவமர, நீர் 
எல்�ாவற்மைறயும் அறிந்திருக்கிறீர், நான் உம்மை� மநசிக்கிமறன் 
என்பமைதயும் நீர் அறிவீர் என்றான். இமயசு: என் ஆடுகமைள 
ம�ய்ப்பாயாக என்றார்.

8. எபிமெரயர் 13 : 15 (விடு), 16

15 ... அவருமைடய நா�த்மைதத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய 
ஸ்மதாத்திரபலிமைய அவர்மூ��ாய் எப்மபாதும் மதவனுக்குச் 
மெசலுத்தக்கடமவாம்.

16 அன்றியும் நன்மை�மெசய்யவும், தானதர்�ம்பண்ணவும் 
�றவாதிருங்கள்; இப்படிப்பட்ட பலிகளின்ம�ல் மதவன் 
பிரிய�ாயிருக்கிறார்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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1.  241 : 19-22

எல்�ா பக்தியின் மெபாருளும் மெதய்வீக அன்பின் பிரதிபலிப்பு 

�ற்றும் ஆர்ப்பாட்டம், மநாமையக் குணப்படுத்துதல் �ற்றும் 

பாவத்மைத அழித்தல். எங்கள் குரு மெசான்னார், "நீங்கள் என்�ீது 

அன்பு மெகாண்டால், என் கட்டமைளகமைளக் மைகக்மெகாள்ளுங்கள்."

2.  25 : 3-12

இரத்தத்தின் ஆன்�ீக சாராம்சம் தியாகம். இமயசுவின் ஆவிக்குரிய 

பலியின் ப�ன், �னித இரத்தத்தின் ந�து உணர்வால் 

மெவளிப்படுத்தப்படுவமைத விட அளவற்றது. இமயசுவின் ஸ்தூ� 

இரத்தம், "சபிக்கப்பட்ட �ரத்தின்" �தீு சிந்தப்பட்டமபாது பாவத்திலிருந்து

சுத்திகரிக்க �ிகவும் பயனுள்ளதாக இல்மை�, அது அவர் தனது 
தந்மைதயின் வியாபாரத்மைதப் பற்றி தினமும் மெசல்லும்மபாது அவரது 

நரம்புகளில் பாய்வமைத விட. அவருமைடய உண்மை�யான சமைதயும் 

இரத்தமும் அவருமைடய உயிர்; அந்த மெதய்வீக வாழ்வில் பங்மெகடுக்கும் 

அவர்கள் உண்மை�யிம�மய அவருமைடய சமைதமைய உண்கிறார்கள், 
அவருமைடய இரத்தத்மைத குடிக்கிறார்கள்.

3.  32 : 28-26

இமயசு சிலுமைவயில் அமைறயப்படுவதற்கு முந்மைதய இரவு நிசான் 
�ாதத்தில் தம் சீடர்களுடன் சாப்பிட்ட பஸ்கா, ஒரு துக்ககர�ான 
சந்தர்ப்பம், பகல் முடிவில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு மசாக�ான இரவு உணவு, 
நிழல்கள் மவக�ாக விழும் ஒரு புகழ்மெபற்ற வாழ்க்மைகயின் அந்தி 
மநரத்தில்; இந்த இரவு உணவு என்பது இமயசுவின் சடங்குகள் அல்�து 
விஷயத்திற்கான சலுமைககள் என்மெறன்றும் மூடப்பட்டது.

அவரது சீடர்கள், மசாக�ாகவும் அமை�தியாகவும், தங்கள் எஜ�ானரின் 
துமராகத்தின் மநரத்மைத எதிர்பார்த்து, பரம�ாக �ன்னாவில் பங்கு 
மெபற்றனர், இது பழங்கா��ாக வனாந்தரத்தில் சத்தியத்தின் 
துன்புறுத்தப்பட்ட ஆதரவாளர்களுக்கு உணவளித்தது. அவர்களுமைடய 
அப்பம் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தது. இது ஆன்�ீக இருப்பு, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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மநாய்வாய்ப்பட்டவர்கமைளக் குணப்படுத்துதல் �ற்றும் பிமைழகமைளத் 
துமைடத்தல் ஆகியவற்றின் மெபரிய உண்மை�. அவர்களின் எஜ�ானர் 
முன்பு எல்�ாவற்மைறயும் விளக்கினார், இப்மபாது இந்த மெராட்டி 
அவர்களுக்கு உணவளித்து பரா�ரிக்கிறது. அவர்கள் இந்த மெராட்டிமைய 
வீடு வீடாகச் சு�ந்து, �ற்றவர்களுக்குப் பிரித்து (விளக்கி), இப்மபாது அது 
தங்கமைளத் மதற்றிக்மெகாண்டது.

இந்த ஆன்�ிக உண்மை�க்காக, அவர்களின் குரு வன்முமைறக்கு ஆளாக 
மநரிட்டது �ற்றும் அவரது துக்கக் மகாப்மைபயில் வடிகட்டப்பட்டது. அவர் 
அவர்கமைள விட்டுவிட மவண்டும். நித்திய மெவற்றியின் மெபரும் �கிமை� 
அவமைர நிழலிட, அவர் நன்றி மெசலுத்தி, "நீங்கள் அமைனவரும் 
குடியுங்கள்" என்றார்.

அவனில் உள்ள �னித உறுப்பு மெதய்வீகத்துடன் மபாராடியமபாது, எங்கள் 
மெபரிய ஆசிரியர் கூறினார்: "என் விருப்பம் அல்�, ஆனால் உங்கள் 
விருப்பம்!" - அதாவது, �ாம்சம் அல்�, ஆவியானவர் என்னில் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படட்டும். இது ஆன்�ீக அன்பின் புதிய புரிதல். 
இது கிறிஸ்துவுக்காக அல்�து சத்தியத்திற்காக அமைனத்மைதயும் 
மெகாடுக்கிறது. அது தன் எதிரிகமைள ஆசீர்வதிக்கிறது, 
மநாயுற்றவர்கமைளக் குண�ாக்குகிறது, பிமைழகமைளத் துரத்துகிறது, 
இறந்தவர்கமைள அக்கிர�ங்களிலிருந்தும் பாவங்களிலிருந்தும் 
எழுப்புகிறது, ம�லும் ஏமைழ எளியவர்களுக்கு நற்மெசய்திமைய 
அறிவிக்கிறது.

4.  34 : 29-2

கலிலியன் கடலின் கமைரயில் நடந்த �கிழ்ச்சியான சந்திப்பில், 
பிரகாச�ான காமை� மநரத்தில், நம்முமைடய கர்த்தரின் கமைடசி இரவு 
உணவுக்கும் அவருமைடய சீடர்களுடன் கமைடசி ஆன்�ீக காமை� 
உணவுக்கும் இமைடமய என்ன வித்தியாசம்! அவருமைடய இருள் 
�கிமை�யிலும், அவருமைடய சீடர்களின் துக்கம் �னந்திரும்புதலிலும் 
மெசன்றது - இதயங்கள் தண்டிக்கப்பட்டன, மெபருமை� கண்டன�ானது.

5.  35 : 10-19, 25-29

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஒரு புதிய ஒளியின் விடியலில் ந�து இமைறவனுடனான இந்த ஆன்�ீக 
சந்திப்பு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானிகள் நிமைனவுகூரும் காமை� 

உணவாகும். அவர்கள் கிறிஸ்துவின் முன் தமை� வணங்குகிறார்கள், 
சத்தியம், அவர் �ீண்டும் மதான்றுவமைதப் மெபறவும், மெதய்வீகக் 

மெகாள்மைகயான அன்புடன் அமை�தியாக மெதாடர்பு மெகாள்ளவும். 
அவர்கள் தங்கள் இமைறவனின் �ரணத்தின் �ீதான மெவற்றிமையயும், 
�ரணத்திற்குப் பின் �ாம்சத்தில் அவர் மசாதமைன மெசய்தமைதயும், 
�னித மசாதமைனயின் உதாரணத்மைதயும், மெபாருள் அல்�து 
�ாம்சத்திற்கு ம��ாக அவர் ஆன்�ீக �ற்றும் இறுதி ஏற்றத்மைதயும் 

மெகாண்டாடுகிறார்கள்.

நம்முமைடய ஞானஸ்நானம் எல்�ா பிமைழகளிலிருந்தும் ஒரு 

சுத்திகரிப்பு.

எங்கள் நற்கருமைண என்பது ஒமர கடவுளுடன் ஆன்�ீக மெதாடர்பு. 
நம்முமைடய மெராட்டி, "வானத்திலிருந்து இறங்கி வரும்", சத்தியம். 
எங்கள் மகாப்மைப சிலுமைவ. எங்கள் �து அன்பின் உத்மவகம், எங்கள் 

�ாஸ்டர் குடித்து அவமைரப் பின்பற்றுபவர்களுக்குப் பாராட்டும் வமைரவு.

6.  43 : 11-4

இமயசுவின் கமைடசி ஆதாரம் �ிக உயர்ந்தது,  �ிகவும் உறுதியானது,
அவருமைடய �ாணவர்களுக்கு �ிகவும் இ�ாபகர�ானது.
�ிருகத்தன�ான துன்புறுத்துபவர்களின் இழிநிமை�,  அவமைரக் காட்டிக்
மெகாடுத்தவரின் துமராகம் �ற்றும் தற்மெகாமை� ஆகியமைவ மெதய்வீக
அன்பால் �னிதமைன �கிமை�ப்படுத்துவதற்கும் கடவுமைளப் பற்றிய
உண்மை�யான மயாசமைனயின் மூ�ம் முறியடிக்கப்பட்டன, இமயசுமைவத்
துன்புறுத்துபவர்கள் மகலி மெசய்து மெகால்� முயன்றனர்.  இமயசு
மபாதித்த சத்தியத்தின் இறுதி நிரூபணம்,  அதற்காக அவர்
சிலுமைவயில் அமைறயப்பட்டது,  உ�கிற்கு ஒரு புதிய சகாப்தத்மைதத்
திறந்தது.  அவரது மெசல்வாக்கு நிமை�த்திருக்க அவமைரக்
மெகான்றவர்கள் அமைத நீட்டித்தனர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இமயசு அவர் அருந்திய கசப்புக் மகாப்மைபயின் காரண�ாக
ஆர்ப்பாட்டத்தில் உயர்ந்தார்.  �னித சட்டம் அவமைர கண்டனம் மெசய்தது,
ஆனால் அவர் மெதய்வீக அறிவியமை� மெவளிப்படுத்தினார்.  அவரது
எதிரிகளின் காட்டு�ிராண்டித்தனத்திற்கு மெவளிமய,  அவர் மெபாருள்
�ற்றும் �ரணத்மைத �றீி ஆன்�ீக சட்டத்தின் கீழ் மெசயல்பட்டார்,  ம�லும்
அந்த ஆன்�ீக சட்டம் அவமைரத் தாங்கியது.  மெதய்வீகம் ஒவ்மெவாரு
கட்டத்திலும் �னிதமைன மெவல்� மவண்டும்.  இமயசு கற்பித்த �ற்றும்
வாழ்ந்த அறிவியல்,  வாழ்க்மைக,  மெபாருள் �ற்றும் புத்திசாலித்தனம்
பற்றிய அமைனத்து மெபாருள் நம்பிக்மைககமைளயும்,  அத்தமைகய
நம்பிக்மைககளிலிருந்து வளரும் ப� பிமைழகமைளயும் மெவல்� மவண்டும்.

மெவறுப்பின் �தீு அன்பு மெவல்� மவண்டும்.  உண்மை�யும் வாழ்க்மைகயும்
பிமைழ �ற்றும் �ரணத்தின் �ீதான மெவற்றிமைய முத்திமைரயிட மவண்டும்,
முட்கமைள ஒரு கிர ீடத்திற்காக ஒதுக்கி மைவப்பதற்கு முன்,  "நல்�து
�ற்றும் உண்மை�யுள்ள மவமை�க்காரமன,"  என்ற ஆசீர்வாதத்மைதப்
பின்பற்றி, ஆவியின் ம�ன்மை�மைய நிரூபிக்க மவண்டும்.

7.  33 : 31-17

இமயசுவின் நிமைனவாக அப்பம் புசித்து திராட்மைச ரசம் அருந்துபவர்கள் 
அமைனவரும் அவருமைடய மகாப்மைபமைய அருந்தி, அவருமைடய சிலுமைவமைய
எடுத்துக்மெகாண்டு, கிறிஸ்துவின் மெகாள்மைகக்காக அமைனத்மைதயும் 
விட்டுவிட உண்மை�யிம�மய தயாராக இருக்கிறார்களா? பிறகு ஏன் இந்த 
உத்மவகத்மைத ஒரு இறந்த சடங்கிற்குக் காரணம் காட்டுவதற்குப் பதி�ாக,
தவமைற எறிந்துவிட்டு உடமை� "பரிசுத்த�ாகவும், கடவுளுக்கு 
ஏற்றுக்மெகாள்ளக்கூடியதாகவும்" ஆக்குவதன் மூ�ம், உண்மை� புரிந்து 
மெகாள்ளப்பட்டதா? கிறிஸ்து, சத்தியம், ஆர்ப்பாட்டத்தில் நம்�ிடம் 
வந்திருந்தால், மவறு எந்த நிமைனவுச்சின்னமும் மதமைவயில்மை�, 
ஏமெனன்றால் ஆர்ப்பாட்டம் இம்�ானுமவல் அல்�து நம்முடன் கடவுள்; ஒரு 
நண்பர் நம்முடன் இருந்தால், அந்த நண்பரின் நிமைனவுச்சின்னங்கள் 
ந�க்கு ஏன் மதமைவ?

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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திரு�மைறயில் பங்கு மெகாண்ட அமைனவரும் உண்மை�யாகமவ இமயசுவின்
துன்பங்கமைள நிமைனவுகூர்ந்து அவருமைடய மகாப்மைபமைய அருந்தி 
இருந்திருந்தால், அவர்கள் உ�மைகமய புரட்டிப் மபாட்டிருப்பார்கள். 
மெபௌதிக சின்னங்களின் மூ�ம் அவருமைடய நிமைனமைவ நாடுமவார் 
அமைனவரும் சிலுமைவமைய எடுத்து, மநாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்தி, 
தீமை�கமைள விரட்டி, கிறிஸ்துமைவ அல்�து சத்தியத்மைத ஏமைழகளுக்குப் 
பிரசங்கித்தால், - ஏற்றுக்மெகாள்ளும் சிந்தமைன, - அவர்கள் 
ஆயிர�ாண்டுகமைள மெகாண்டு வருவார்கள்.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ம�ரி மபக்கர் எடி

தினசரி மெஜபம்

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

சர்ச் மைகமயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் மெசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் மநாக்கங்கள் அல்�து மெசயல்கமைள
விமராதம�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்மபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
மெதய்வீக அன்பு �ட்டும� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சமகாதரத்துவம்,  மெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்மதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆம�ாசமைன,  மெசல்வாக்கு மெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக மெசல்வாக்கு
மெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட மவண்டும்.

சர்ச் மைகமயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆம�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் மெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்மெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ம�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் மெசய்ய மவண்டிய கடமை�மைய �றக்கமவா
புறக்கணிக்கமவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகமயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ம�ரி மபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மஜம்ஸ் மைபபிளின் மவத ம�ற்மகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


