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ஞாயிற்றுக்கிழமை� அக்ட�ாபர் 16, 2022

தமை�ப்ப — பிராயச்சித்தம் டகாட்பாடு

டகால்�ன் உமைர:  வெ"ளிப்படுத்தின "ிடசஷம் 12: 10

"இப்பபாழுது இரட்சிப்பும் வல்�மை�யும் ந�து டதவனுமைடய ராஜ்யமும்,
அவருமைடய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது."

வெபாறுப்பு ர ீதியான "ாசிப்பு:  டயா"ான் 17: 1, 2, 20-23

1 இடயசு இமைவகமை3ச் பசான்ன பின்பு தம்முமைடய கண்கமை3 
வானத்துக்கு ஏபறடுத்து:

2 பிதாடவ, டவமை3 வந்தது, நீர் உம்முமைடய கு�ாரனுக்குத் தந்தரு3ின
யாவருக்கும் அவர் நித்தியஜீவமைனக் பகாடுக்கும்பபாருட்டு 
�ாம்ச�ான யாவர்ட�லும் நீர் அவருக்கு அதிகாரங்பகாடுத்தபடிடய, 
உம்முமைடய கு�ாரன் உம்மை� �கிமை�ப்படுத்தும்படிக்கு நீர் 
உம்முமைடய கு�ாரமைன �கிமை�ப்படுத்தும்.

20 நான் இவர்களுக்காக டவண்டிக்பகாள்ளுகிறது�ல்�ா�ல், 
இவர்களுமைடய வார்த்மைதயினால் என்மைன 
விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் டவண்டிக்பகாள்ளுகிடறன்.

21 அவர்கப3ல்�ாரும் ஒன்றாயிருக்கவும், பிதாடவ, நீர் என்மைன 
அனுப்பினமைத உ�கம் விசுவாசிக்கிறதற்காக, நீர் என்னிட�யும் 
நான் உம்�ிட�யும் இருக்கிறதுடபா� அவர்கப3ல்�ாரும் நம்�ில் 
ஒன்றாயிருக்கவும் டவண்டிக்பகாள்ளுகிடறன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை3ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி3ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க3ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை3 உள்3டக்கியது.
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22 நாம் ஒன்றாயிருக்கிறதுடபா�: அவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி நீர் 
எனக்குத்தந்த �கிமை�மைய நான் அவர்களுக்குக் பகாடுத்டதன்.

23 ஒருமை�ப்பாட்டில் அவர்கள் டதறினவர்க3ாயிருக்கும்படிக்கும், 
என்மைன நீர் அனுப்பினமைதயும், நீர் என்னில் 
அன்பாயிருக்கிறதுடபா� அவர்க3ிலும் அன்பாயிருக்கிறமைதயும் 
உ�கம் அறியும்படிக்கும், நான் அவர்க3ிலும் நீர் என்னிலும் 
இருக்கும்படி டவண்டிக்பகாள்ளுகிடறன்.

பா�ம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. டயா"ான் 3: 16, 17

16 டதவன், தம்முமைடய ஒடரடபறான கு�ாரமைன விசுவாசிக்கிறவன் 
எவடனா அவன் பகட்டுப்டபாகா�ல் நித்தியஜீவமைன 
அமைடயும்படிக்கு, அவமைரத் தந்தரு3ி, இவ்வ3வாய் உ�கத்தில் 
அன்புகூர்ந்தார்.

17 உ�கத்மைத ஆக்கிமைனக்குள்3ாகத் தீர்க்கும்படி டதவன் தம்முமைடய 
கு�ாரமைன உ�கத்தில் அனுப்பா�ல், அவராட� உ�கம் 
இரட்சிக்கப்படுவதற்காகடவ அவமைர அனுப்பினார்.

2. �த்டதயு 12: 22-28

22 அப்பபாழுது பிசாசு பிடித்த குருடும் ஊமை�யு�ான ஒருவன் 
அவரிடத்தில் பகாண்டுவரப்பட்டான்; குருடும் ஊமை�யு�ானவன் 
டபசவுங் காணவுந்தக்கதாக அவமைனச் பசாஸ்த�ாக்கினார்.

23 ஜனங்கப3ல்�ாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: தாவீதின் கு�ாரன் 
இவர்தாடனா? என்றார்கள்.

24 பரிடசயர் அமைதக்டகட்டு: இவன் பபயல்பசபூலினாட� பிசாசுகமை3த்
துரத்துகிறாடனயல்�ா�ல் �ற்றப்படியல்� என்றார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை3ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி3ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க3ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை3 உள்3டக்கியது.



 பக்கம் 3ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 16, 2022
தமை�ப்ப: பிராயச்சித்தம் டகாட்பாடு

25 இடயசு அவர்களுமைடய சிந்தமைனகமை3 அறிந்து, அவர்கமை3 
டநாக்கி: தனக்குத்தாடன விடராத�ாய்ப் பிரிந்திருக்கிற எந்த 
ராஜ்யமும் பாழாய்ப்டபாம்; தனக்குத்தாடன விடராத�ாய் 
பிரிந்திருக்கிற எந்த பட்டணமும் எந்த வீடும் நிமை�நிற்க�ாட்டாது.

26 சாத்தாமைனச் சாத்தான் துரத்தினால் தனக்கு விடராத�ாகத் தாடன 
பிரிவிமைன பசய்கிறதாயிருக்குட�; அப்படிச் பசய்தால் அவன் 
ராஜ்யம் எப்படி நிமை�நிற்கும்?

27 நான் பபயல்பசபூலினாட� பிசாசுகமை3த் துரத்தினால், உங்கள் 
பிள்மை3கள் அமைவகமை3 யாராட� துரத்துகிறார்கள்? ஆமைகயால், 
அவர்கட3 உங்கமை3 நியாயந்தீர்க்கிறவர்க3ாயிருப்பார்கள்.

28 நான் டதவனுமைடய ஆவியினாட� பிசாசுகமை3த் 
துரத்துகிறபடியால், டதவனுமைடய ராஜ்யம் உங்க3ிடத்தில் 
வந்திருக்கிறடத.

3. டயா"ான் 10: 22-30

22 பின்பு எருசட��ிட� டதவா�யப் பிரதிஷ்மைடபண்டிமைக வந்தது; 
�ாரிகா�மு�ாயிருந்தது.

23 இடயசு டதவா�யத்தில் சாப�ாட�ானுமைடய �ண்டபத்திட� 
உ�ாவிக்பகாண்டிருந்தார்.

24 அப்பபாழுது யூதர்கள் அவமைரச் சூழ்ந்துபகாண்டு: எதுவமைரக்கும் 
எங்கள் ஆத்து�ாவுக்குச் சந்டதகம் உண்டாக்குகிறீர், நீர் 
கிறிஸ்துவானால் எங்களுக்குத் பத3ிவாய்ச் பசால்லும் 
என்றார்கள்.

25 இடயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: அமைத உங்களுக்குச் 
பசான்டனன், நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்மை�; என் பிதாவின் 
நா�த்தினாட� நான் பசய்கிற கிரிமையகட3 என்மைனக்குறித்துச் 
சாட்சிபகாடுக்கிறது.

26 ஆனாலும், நான் உங்களுக்குச் பசான்னபடிடய, நீங்கள் என் 
�ந்மைதயின் ஆடுக3ாயிராதபடியினால் 
விசுவாசியா�லிருக்கிறீர்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை3ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி3ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க3ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை3 உள்3டக்கியது.
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27 என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் பசவிபகாடுக்கிறது; நான் 
அமைவகமை3 அறிந்திருக்கிடறன், அமைவகள் எனக்குப் 
பின்பசல்லுகிறது.

28 நான் அமைவகளுக்கு நித்தியஜீவமைனக் பகாடுக்கிடறன்; அமைவகள் 
ஒருக்காலும் பகட்டுப்டபாவதில்மை�, ஒருவனும் அமைவகமை3 என் 
மைகயிலிருந்து பறித்துக்பகாள்வது�ில்மை�.

29 அமைவகமை3 எனக்குத் தந்த என் பிதா எல்�ாரிலும் 
பபரியவராயிருக்கிறார்; அமைவகமை3 என் பிதாவின் மைகயிலிருந்து 
பறித்துக்பகாள்3 ஒருவனாலும் கூடாது.

30 நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிடறாம் என்றார்.

4. டயா"ான் 12: 42-50

42 ஆகிலும் அதிகாரிக3ிலும் அடநகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் 
மைவத்தார்கள். அப்படியிருந்தும் பஜபஆ�யத்துக்குப் 
புறம்பாக்கப்படாதபடி, பரிடசயர் நி�ித்தம் அமைத 
அறிக்மைகபண்ணாதிருந்தார்கள்.

43 அவர்கள் டதவனால் வருகிற �கிமை�யிலும் �னுஷரால் வருகிற 
�கிமை�மைய அதிக�ாய் விரும்பினார்கள்.

44 அப்பபாழுது இடயசு சத்த�ிட்டு: என்னிடத்தில் 
விசுவாச�ாயிருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அல்�, என்மைன 
அனுப்பினவரிடத்தில் விசுவாச�ாயிருக்கிறான்.

45 என்மைனக் காண்கிறவன் என்மைன அனுப்பினவமைரக் காண்கிறான்.
46 என்னிடத்தில் விசுவாச�ாயிருக்கிறவபனவனும் இரு3ில் 

இராதபடிக்கு, நான் உ�கத்தில் ஒ3ியாக வந்டதன்.
47 ஒருவன் என் வார்த்மைதகமை3க் டகட்டும் விசுவாசியா�ற்டபானால், 

அவமைன நான் நியாயந்தீர்ப்பதில்மை�; நான் உ�கத்மைத 
நியாயந்தீர்க்கவரா�ல், உ�கத்மைத இரட்சிக்கவந்டதன்.

48 என்மைனத் தள்3ி என் வார்த்மைதகமை3 ஏற்றுக்பகாள்3ாதவமைன 
நியாயந்தீர்க்கிறபதான்றிருக்கிறது; நான் பசான்ன வசனட� 
அவமைனக் கமைடசிநா3ில் நியாயந்தீர்க்கும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை3ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி3ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க3ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை3 உள்3டக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 16, 2022
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49 நான் சுய�ாய்ப் டபசவில்மை�, நான் டபசடவண்டியது 
இன்னபதன்றும் உபடதசிக்கடவண்டியது இன்னபதன்றும் என்மைன 
அனுப்பின பிதாடவ எனக்குக் கட்டமை3யிட்டார்.

50 அவருமைடய கட்டமை3 நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறபதன்று அறிடவன்; 
ஆமைகயால் நான் டபசுகிறமைவகமை3ப் பிதா எனக்குச் 
பசான்னபடிடய டபசுகிடறன் என்றார்.

5. டயா"ான் 14: 6 (நான்)

6 நாடன வழியும் சத்தியமும் ஜீவனு�ாயிருக்கிடறன்; 
என்னாட�யல்�ா�ல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான்.

6. டரா�ர் 5: 1, 10, 11

1 இவ்வித�ாக, நாம் விசுவாசத்தினாட� 
நீதி�ான்க3ாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், நம்முமைடய கர்த்தராகிய 
இடயசுகிறிஸ்துமூ��ாய் டதவனிடத்தில் ச�ாதானம் 
பபற்றிருக்கிடறாம்.

10 நாம் டதவனுக்குச் சத்துருக்க3ாயிருக்மைகயில், அவருமைடய 
கு�ாரனின் �ரணத்தினாட� அவருடடன 
ஒப்புரவாக்கப்பட்டடா�ானால், ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின் நாம் 
அவருமைடய ஜீவனாட� இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சய�ாட�.

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

7. 1 டயா"ான் 3: 5-8

5 அவர் நம்முமைடய பாவங்கமை3ச் சு�ந்து தீர்க்க பவ3ிப்பட்டாபரன்று 
அறிவீர்கள்; அவரிடத்தில் பாவ�ில்மை�.

6 அவரில் நிமை�த்திருக்கிற எவனும் பாவஞ்பசய்கிறதில்மை�; 
பாவஞ்பசய்கிற எவனும் அவமைரக் காணவு�ில்மை�, அவமைர 
அறியவு�ில்மை�

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை3ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி3ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க3ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை3 உள்3டக்கியது.
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7 பிள்மை3கட3 நீங்கள் ஒருவராலும் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள்; 
நீதிமையச் பசய்கிறவன் அவர் நீதியுள்3வராயிருக்கிறதுடபா�த் 
தானும் நீதியுள்3வனாயிருக்கிறான்.

8 பாவஞ்பசய்கிறவன் பிசாசினாலுண்டாயிருக்கிறான்; ஏபனனில் 
பிசாசானவன் ஆதிமுதல் பாவஞ்பசய்கிறான், பிசாசினுமைடய 
கிரிமையகமை3 அழிக்கும்படிக்டக டதவனுமைடய கு�ாரன் 
பவ3ிப்பட்டார்.

8. எபிவெரயர் 10: 19-22

19 ஆமைகயால், சடகாதரடர, நாம் பரிசுத்தஸ்த�த்தில் பிரடவசிப்பதற்கு 
இடயசுவானவர் த�து �ாம்ச�ாகிய திமைரயின் வழியாய்ப் புதிதும் 
ஜீவனு�ான �ார்க்கத்மைத ந�க்கு உண்டுபண்ணினபடியால்,

20 அந்த �ார்க்கத்தின்வழியாய்ப் பிரடவசிப்பதற்கு அவருமைடய 
இரத்தத்தினாட� ந�க்குத் மைதரியம் 
உண்டாயிருக்கிறபடியினாலும்,

21 டதவனுமைடய வீட்டின்ட�ல் அதிகாரியான �கா ஆசாரியர் ந�க்கு 
ஒருவர் இருக்கிறபடியினாலும்,

22 துர்�னச்சாட்சி நீங்கத் பத3ிக்கப்பட்ட இருதயமுள்3வர்க3ாயும், 
சுத்த ஜ�த்தால் கழுவப்பட்ட சரீரமுள்3வர்க3ாயும், உண்மை�யுள்3 
இருதயத்டதாடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்டதாடும் 
டசரக்கடடவாம்.

9. 2 வெகாரிந்தியர் 5: 17-20

17 இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்3ிருந்தால் 
புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பமைழயமைவகள் ஒழிந்துடபாயின, 
எல்�ாம் புதிதாயின.

18 இமைவபயல்�ாம் டதவனாட� உண்டாயிருக்கிறது; அவர் 
இடயசுகிறிஸ்துமைவக்பகாண்டு நம்மை�த் தம்ட�ாடட ஒப்புரவாக்கி, 
ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்மைத எங்களுக்கு ஒப்புக்பகாடுத்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை3ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி3ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க3ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை3 உள்3டக்கியது.
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19 அபதன்னபவனில், டதவன் உ�கத்தாருமைடய பாவங்கமை3 
எண்ணா�ல், கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கமை3த் த�க்கு ஒப்புரவாக்கி, 
ஒப்புரவாக்குதலின் உபடதசத்மைத எங்க3ிடத்தில் ஒப்புவித்தார்.

20 ஆனபடியினாட�, டதவனானவர் எங்கமை3க்பகாண்டு 
புத்திபசால்லுகிறதுடபா�, நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக 
ஸ்தானாபதிக3ாயிருந்து, டதவடனாடட ஒப்புரவாகுங்கள் என்று, 
கிறிஸ்துவினி�ித்தம் உங்கமை3 டவண்டிக்பகாள்ளுகிடறாம்.

10. 1 டயா"ான் 3: 2, 3

2 பிரிய�ானவர்கட3, இப்பபாழுது டதவனுமைடய 
பிள்மை3க3ாயிருக்கிடறாம், இனி எவ்வித�ாயிருப்டபாப�ன்று 
இன்னும் பவ3ிப்படவில்மை�; ஆகிலும் அவர் பவ3ிப்படும்டபாது 
அவர் இருக்கிறவண்ண�ாகடவ நாம் அவமைரத் தரிசிப்பதினால், 
அவருக்கு ஒப்பாயிருப்டபாப�ன்று அறிந்திருக்கிடறாம்.

3 அவர்ட�ல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்மைக மைவத்திருக்கிறவபனவனும், 
அவர் சுத்தமுள்3வராயிருக்கிறதுடபா�, தன்மைனயும் 
சுத்திகரித்துக்பகாள்ளுகிறான்.

அறி"ியல் �ற்றும் ஆடராக்கியம்

1. 336: 25 (இமைற"ன்)-26, 28-31

கடவுள், �னிதனின் பதய்வீகக் பகாள்மைக �ற்றும் கடவு3ின் சாயலில் 
உள்3 �னிதன் பிரிக்க முடியாத, இணக்க�ான �ற்றும் 
நித்திய�ானவர்கள். … கடவுளும் �னிதனும் ஒன்றல்�, ஆனால் 
பதய்வீக அறிவியலின் வரிமைசயில், கடவுளும் �னிதனும் இமைணந்து 
வாழ்கிறார்கள் �ற்றும் நித்திய�ானவர்கள். கடவுள் பபற்டறார் �னம், 
�னிதன் கடவு3ின் ஆன்�ீக சந்ததி.

2. 497: 13 (நாங்கள்)-15 (க்கு ;)

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை3ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி3ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க3ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை3 உள்3டக்கியது.
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இடயசுவின் பிராயச்சித்தம் பதய்வீக, திறமை�யான அன்பின் சான்றாக, 
கிறிஸ்து இடயசுவின் மூ�ம் கடவுளுடன் �னிதனின் ஐக்கியத்மைத 
பவ3ிப்படுத்துவதாக நாங்கள் ஒப்புக்பகாள்கிடறாம்;

3. 18 : 13-14 (க்கு,)

கிறிஸ்துவின் பிராயச்சித்தம் �னிதமைன கடவுளுடன் ச�ரசம் 
பசய்கிறது, கடவுள் �னிதனுடன் அல்�; ஏபனனில் கிறிஸ்துவின் 
பதய்வீகக் டகாட்பாடு கடவுள்,

4. 19 : 6-11

�னிதனுக்கு உண்மை�யான அன்பின் உணர்மைவ, இடயசுவின் 
டபாதமைனக3ின் பதய்வீகக் பகாள்மைகமைய வழங்குவதன் மூ�ம் 
�னிதமைன கடவுளுடன் ச�ரசம் பசய்ய இடயசு உதவினார், ட�லும் இந்த 
உண்மை�யான அன்பின் உணர்வு �னிதமைன பபாருள், பாவம் �ற்றும் 
�ரணம் ஆகியவற்றின் சட்டத்திலிருந்து ஆவியின் சட்டத்தால் �ீட்கிறது, -
பதய்வீக அன்பின் சட்டம்.

5. 26 : 10-18

கிறிஸ்து ஆவியானவர், இது இடயசு தனது பசாந்த கூற்றுக3ில் 
சுட்டிக்காட்டினார்: "நாடன வழி, சத்தியம் �ற்றும் ஜீவன்." "நானும் என் 
தந்மைதயும் ஒன்று." இந்த கிறிஸ்து அல்�து �னிதனாகிய இடயசுவின் 
பதய்வீகம், அவரது பதய்வீக இயல்பு, பதய்வீகத்தன்மை� அவமைர 
உயிர்ப்பித்தது. பதய்வீக உண்மை�, வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு ஆகியமைவ 
பாவம், டநாய் �ற்றும் �ரணத்தின் �ீது இடயசுவுக்கு அதிகாரம் 
அ3ித்தன. வானத்தின் அறிவியமை� பவ3ிப்படுத்துவது, கடவுள் 
என்றால் என்ன, அவர் �னிதனுக்கு என்ன பசய்கிறார் என்பமைத 
நிரூபிப்படத அவரது டநாக்கம்.

6. 6 : 23-28

இடயசு பாவத்மைதத் துரத்துவதற்கு முன் அமைதக் கண்டுபிடித்து கடிந்து 

பகாண்டார். டநாய்வாய்ப்பட்ட ஒரு பபண்மைணப் பற்றி அவர் சாத்தான் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை3ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி3ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க3ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை3 உள்3டக்கியது.
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அவமை3க் கட்டிவிட்டதாகக் கூறினார், ட�லும் டபதுருவிடம், "நீ எனக்கு 

ஒரு குற்றம்" என்று கூறினார். பாவம், வியாதி, �ரணம் ஆகியவற்மைற 
எப்படி அழிக்க டவண்டும் என்று �னிதர்களுக்குக் கற்பித்துக் 

காட்டினார். பழங்கா� �ரத்மைதப் பற்றி, "[அது] பவட்டப்பட்டது" என்றார்.

7. 7:1-7

"எனக்குப் பின்னால் டபா, சாத்தாடன" என்பதுதான் அவர் தவறுக்காக 
மைவத்திருந்த ஒடர சிவில் தண்டமைன. இடயசுவின் கண்டனம் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டது �ற்றும் கடுமை�யானது என்பதற்கு இன்னும் 
வலுவான சான்றுகள் அவருமைடய பசாந்த வார்த்மைதக3ில் 
காணப்படுகின்றன, - அவர் பிசாசுகமை3த் துரத்தும்டபாதும், 
டநாய்வாய்ப்பட்டவர்கமை3யும் பாவம் பசய்தவர்கமை3யும் 
குணப்படுத்தியடபாது இதுடபான்ற ப�வந்த�ான வார்த்மைதக3ின் 
அவசியத்மைதக் காட்டுகிறது. பிமைழமைய மைகவிடுவது அதன் தவறான 
கூற்றுக3ின் பபாருள் உணர்மைவ இழக்கிறது.

8. 25 : 22-31

பாவம் �ற்றும் டநாயின் �ீது தனது கட்டுப்பாட்மைட பவ3ிப்படுத்திய 
டபாதிலும், சிறந்த டபாதகர் �ற்றவர்கமை3 தங்கள் பசாந்த பக்திக்கு 
டதமைவயான சான்றுகமை3 வழங்குவதிலிருந்து எந்த வமைகயிலும் 
விடுவிக்கவில்மை�. அவர் அவர்க3ின் வழிகாட்டுதலுக்காக உமைழத்தார், 
அவர் பசய்தமைதப் டபா�டவ அவர்கள் இந்த சக்திமைய நிரூபிக்கவும், 
அதன் பதய்வீகக் பகாள்மைகமையப் புரிந்து பகாள்3வும். ஆசிரியர் �ீது 
உள்3 �மைறமுக நம்பிக்மைகயும், அவர் �ீது நாம் பசலுத்தும் அமைனத்து 
உணர்வுப்பூர்வ�ான அன்பும் �ட்டுட� நம்மை� ஒருடபாதும் அவமைரப் 
பின்பற்றுபவர்க3ாக ஆக்காது. நாமும் பசன்று அவ்வாடற பசய்ய 
டவண்டும், இல்மை�பயனில் ந�து எஜ�ானர் உமைழத்து அனுபவித்த 
பபரும் ஆசீர்வாதங்கமை3 நாம் ட�ம்படுத்தவில்மை�.

9. 242 : 9-14

பரட�ாகத்திற்கு ஒடர ஒரு வழி உள்3து, நல்லிணக்கம், �ற்றும் 
பதய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்து இந்த வழிமையக் காட்டுகிறது. நன்மை�, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை3ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி3ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க3ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை3 உள்3டக்கியது.
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கடவுள் �ற்றும் அவரது பிரதிபலிப்மைபத் தவிர, டவறு எந்த 
யதார்த்தத்மைதயும் அறியாதது - வாழ்க்மைகயின் டவறு எந்த உணர்வும் 
இல்�ாதது �ற்றும் பு�ன்க3ின் வலி �ற்றும் இன்பம் என்று 
அமைழக்கப்படுவமைத விட உயர்ந்ததாக உயர்வது.

10.    201 : 20-5

அசுத்தத்தின் �ீது பரிசுத்தத்மைத ஒட்டுவது, அமைத விட்டுவிடாதடபாது 
பாவம் �ன்னிக்கப்படும் என்று எண்ணுவது, பகாசுக்கமை3 வடிகட்டுவது 
�ற்றும் ஒட்டகங்கமை3 விழுங்குவது டபான்ற முட்டாள்தன�ானது.

கடவுளுக்கும் �னிதனுக்கும் இமைடடய உள்3 அறிவியல் ஒற்றுமை�மைய 
வாழ்க்மைக நமைடமுமைறயில் உருவாக்க டவண்டும், ட�லும் கடவு3ின் 
விருப்பம் உ�க3வில் பசய்யப்பட டவண்டும்.

11.    22 : 23-30

அழியாமை�, எல்மை�யற்ற சுதந்திரம் �ற்றும் பாவ�ற்ற உணர்வு 
ஆகியவற்றில் நாம் �கிழ்ச்சியமைடயும் பிமைழயிலிருந்து இறுதி 
விடுதமை�யானது, ��ர்க3ின் பாமைதகள் வழியாகடவா அல்�து 
ஒருவரின் நம்பிக்மைகமைய �ற்பறாருவரின் ட�ாச�ான முயற்சியில் 
ஈடுபடுத்துவதன் மூ��ாகடவா அமைடய முடியாது. டகாபம் நீதியானது 
அல்�து பதய்வீகம் �னித துன்பத்தால் அமை�தியமைடகிறது என்று 
நம்புபவர் கடவுமை3ப் புரிந்து பகாள்3வில்மை�.

நீதிக்கு பாவியின் சீர்திருத்தம் டதமைவ.

12.    23 : 1-11

ஞானம் �ற்றும் அன்பு நம்மை� பாவத்திலிருந்து காப்பாற்ற ப� சுய 

தியாகங்கள் டதமைவப்பட�ாம். ஒரு தியாகம், எவ்வ3வு பபரியது 

என்றாலும், பாவத்தின் கடமைன அமைடப்பதற்குப் டபாதாது. 
பாவநிவர்த்திக்கு பாவியின் பங்கில் நிமை�யான சுய-தீக்கு3ிப்பு 

டதமைவப்படுகிறது. கடவு3ின் டகாபம் அவருமைடய அன்பு �கன் �ீது 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை3ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி3ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க3ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை3 உள்3டக்கியது.
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பவ3ிப்பட டவண்டும் என்பது பதய்வீக இயற்மைகக்கு �ாறானது. 
அத்தமைகய டகாட்பாடு �னிதனால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். 
பிராயச்சித்தம் என்பது இமைறயியலில் ஒரு கடின�ான பிரச்சமைன, 
ஆனால் அதன் அறிவியல் வி3க்கம் என்னபவன்றால், துன்பம் என்பது 

பாவ உணர்வின் பிமைழயாகும், இது உண்மை� அழிக்கிறது, இறுதியில் 

பாவம் �ற்றும் துன்பம் இரண்டும் நித்திய அன்பின் கா�டியில் விழும்.

13.    30 : 26-1

ஆன்�ாமைவக் கட்டுப்படுத்த அனு�திக்கும் வமைகயில் பபாருள் 
உணர்வின் பிமைழகமை3 நாம் டபாது�ான அ3வு பவற்றி பபற்றிருந்தால், 
பாவத்மைத பவறுத்து, ஒவ்பவாரு முகமூடியின் கீழும் அமைதக் 
கண்டிப்டபாம். இந்த வழியில் �ட்டுட� நாம் நம் எதிரிகமை3 ஆசீர்வதிக்க 
முடியும், இருப்பினும் அவர்கள் நம் வார்த்மைதகமை3 அவ்வ3வு 
அர்த்தப்படுத்துவதில்மை�. நாம் நம்மை�த் டதர்ந்பதடுக்க முடியாது, 
ஆனால் இடயசு கற்பித்த வழியில் நம்முமைடய இரட்சிப்மைபச் பசய்ய 
டவண்டும். சாந்தம் �ற்றும் வலிமை�யுடன், அவர் ஏமைழகளுக்கு 
நற்பசய்திமைய அறிவித்தார்.

14.    21 : 9-14

சீடர் ஆன்�ீக ர ீதியில் முன்டனறினால், அவர் உள்ட3 நுமைழய முயற்சி 
பசய்கிறார். அவர் பதாடர்ந்து ஜட உணர்விலிருந்து வி�கி, ஆவியின் 
அழியாத விஷயங்கமை3 டநாக்கிப் பார்க்கிறார். டநர்மை�யாக இருந்தால், 
அவர் ஆரம்பம் முதல் ஆர்வத்துடன் இருப்பார், ட�லும் ஒவ்பவாரு நாளும் 
சரியான திமைசயில் சிறிது �ாபம் பபறுவார், கமைடசியில் அவர் 
�கிழ்ச்சியுடன் தனது படிப்மைப முடிக்கும் வமைர.

15.    45 : 6-21

எங்கள் �ாஸ்டர் �ரணம் �ற்றும் கல்�மைறயின் �ீதான பவற்றியில் 
பதய்வீக அறிவியமை� முழுமை�யாகவும் இறுதியாகவும் 
பவ3ிப்படுத்தினார். இடயசுவின் பசயல் �னிதர்க3ின் அறிபவா3ி 
�ற்றும் பாவம், டநாய் �ற்றும் �ரணம் ஆகியவற்றிலிருந்து முழு 
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உ�கத்மைதயும் இரட்சிப்பதற்காக இருந்தது. பவுல் எழுதுகிறார்: "நாம் 
சத்துருக்க3ாக இருந்தடபாது, அவருமைடய கு�ாரனின் 
�ரணத்தினால் நாம் டதவடனாடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டால், 
ச�ரசப்படுத்தப்பட்டால், நாம் அவருமைடய ஜீவனால் 
இரட்சிக்கப்படுடவாம்." அவரது உடல் அடக்கம் பசய்யப்பட்ட மூன்று 
நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் தனது சீடர்களுடன் டபசினார். 
துன்புறுத்துபவர்கள் அழியாத உண்மை�மையயும் அன்மைபயும் ஒரு 
கல்�மைறயில் �மைறக்கத் தவறிவிட்டனர்.

கடவுளுக்கு �கிமை�, டபாராடும் இதயங்களுக்கு அமை�தி! கிறிஸ்து 
�னித நம்பிக்மைக �ற்றும் நம்பிக்மைகயின் வாசலில் இருந்து கல்மை�த் 
தூக்கி எறிந்தார், ட�லும் கடவு3ில் உள்3 வாழ்க்மைகமைய 
பவ3ிப்படுத்துதல் �ற்றும் நிரூபிப்பதன் மூ�ம், �னிதனின் ஆன்�ீக 
டயாசமைன �ற்றும் அவரது பதய்வீகக் பகாள்மைகயான அன்பின் 
மூ�ம் அவர்கமை3 ஒடர டநரத்தில் சாத்திய�ான நிமை�க்கு 
உயர்த்தினார்.

தினசரி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ட�ரி டபக்கர் எடி

தினசரி வெ6பம்

ஒவ்பவாரு நாளும் பஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  பதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை3யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க3ிடமும் பாசத்மைத வ3ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ3ட்டும்!

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

டநாக்கங்கள் �ற்றும் வெசயல்களுக்கான "ிதி
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தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க3ின் டநாக்கங்கள் அல்�து பசயல்கமை3
விடராதட�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்டபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
பதய்வீக அன்பு �ட்டுட� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை3யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சடகாதரத்துவம்,  பதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்டதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க3ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆட�ாசமைன,  பசல்வாக்கு பசலுத்துதல் அல்�து தவறாக பசல்வாக்கு
பசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட டவண்டும்.

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

க�மை�க்கு "ிழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆட�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ட�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பசய்ய டவண்டிய கடமை�மைய �றக்கடவா
புறக்கணிக்கடவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக3ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________
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