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தமை�ப்ப — ஆண்

ககால்டன் உமை�:  1 செகா�ிந்தியர் 6: 20

"கிரயத்துக்குக் செகாள்ளப்பட்டீர்களேள; ஆமைகயால் ளேதவனுக்கு
உமைடயமைவகளாகிய உங்கள் �ரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும்

ளேதவமைன �கிமை�ப்படுத்துங்கள்."

செபாறுப்பு � ீதியான வா�ிப்பு:  யாக்ககாபு 1: 12-14, 21, 22, 25

12 ளே�ாதமைனமையச் �கிக்கிற �னுஷன் பாக்கியவான்; அவன் 
உத்த�செனன்று விளங்கினபின்பு கர்த்தர் தம்�ிடத்தில் 
அன்புகூருகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின 
ஜவீகிர ீடத்மைதப் செபறுவான்.

13 ளே�ாதிக்கப்டுகிற எவனும், நான் ளேதவனால் ளே�ாதிக்கப்படுகிளேறன் 
என்று செ�ால்�ாதிருப்பானாக; ளேதவன் செபால்�ாங்கினால் 
ளே�ாதிக்கப்படுகிறவரல்�, ஒருவமைனயும் அவர் 
ளே�ாதிக்கிறவரு�ல்�.

14 அவனவன் தன்தன் சுய இச்மை�யினாளே� இழுக்கப்பட்டு, �ிக்குண்டு,
ளே�ாதிக்கப்படுகிறான்.

21 ஆமைகயால், நீங்கள் எல்�ாவித அழுக்மைகயும் செகாடிய 
துர்க்குணத்மைதயும் ஒழித்துவிட்டு, உங்கள் உள்ளத்தில் 
நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்து�ாக்கமைள இரட்�ிக்க 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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வல்�மை�யுள்ளதாயு�ிருக்கிற வ�னத்மைதச் �ாந்த�ாய் 
ஏற்றுக்செகாள்ளுங்கள்.

22 அல்�ா�லும், நீங்கள் உங்கமைள வஞ்�ியாதபடிக்குத் 
திருவ�னத்மைதக் ளேகட்கிறவர்களாய் �ாத்திர�ல்�, அதின்படி 
செ�ய்கிறவர்களாயும் இருங்கள்.

25 சுயாதீனப்பிர�ாண�ாகிய பூரணப்பிர�ாணத்மைத உற்றுப்பார்த்து, 
அதிளே� நிமை�த்திருக்கிறவளேன ளேகட்கிறமைத 
�றக்கிறவனாயிரா�ல், அதற்ளேகற்ற கிரிமைய 
செ�ய்கிறவனாயிருந்து, தன் செ�ய்மைகயில் 
பாக்கியவானாயிருப்பான்.

பாடம் பி��ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஆதியாக�ம் 1: 27, 31 (க்கு 1st.)

27 ளேதவன் தம்முமைடய �ாய�ாக �னுஷமைனச் �ிருஷ்டித்தார், 
அவமைனத் ளேதவ�ாய�ாகளேவ �ிருஷ்டித்தார், ஆணும் செபண்ணு�ாக 
அவர்கமைளச் �ிருஷ்டித்தார்.

31 அப்செபாழுது ளேதவன் தாம் உண்டாக்கின எல்�ாவற்மைறயும் 
பார்த்தார், அது �ிகவும் நன்றாயிருந்தது.

2. யாத்தி�ாக�ம் 20: 1-3, 13, 14, 17

1 ளேதவன் ளேப�ிச் செ�ால்லிய �க� வார்த்மைதகளு�ாவன:
2 உன்மைன அடிமை�த்தன வீடாகிய எகிப்து ளேத�த்திலிருந்து 

புறப்படப்பண்ணின உன் ளேதவனாகிய கர்த்தர் நாளேன.
3 என்மைனயன்றி உனக்கு ளேவளேற ளேதவர்கள் 

உண்டாயிருக்களேவண்டாம்.
13 செகாமை� செ�ய்யாதிருப்பாயாக.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 விப�ாரம் செ�ய்யாதிருப்பாயாக.
17 பிறனுமைடய வீட்மைட இச்�ியாதிருப்பாயாக; பிறனுமைடய 

�மைனவிமையயும், அவனுமைடய ளேவமை�க்காரமைனயும், அவனுமைடய 
ளேவமை�க்காரிமையயும், அவனுமைடய எருமைதயும், அவனுமைடய 
கழுமைதமையயும், பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாசெதான்மைறயும் 
இச்�ியாதிருப்பாயாக என்றார்.

3. 2 �ாமுகவல் 11 : 2-6, 14, 15, 26, 27

2 ஒருநாள் �ாயங்கா�த்தில் தாவீது தன் படுக்மைகயிலிருந்து எழுந்து, 
அர�மைன உப்பரிமைகயின்ளே�ல் உ�ாத்திக்செகாண்டிருக்கும்ளேபாது, 
ஸ்நானம்பண்ணுகிற ஒரு ஸ்திரீமைய உப்பரிமைகயின்ளே�லிருந்து 
கண்டான்; அந்த ஸ்திரீ செவகு செ�ளந்தரவதியாயிருந்தாள்.

3 அப்செபாழுது தாவீது, அந்த ஸ்திரீ யார் என்று வி�ாரிக்க ஆள் 
அனுப்பினான்; அவள் எலியா�ின் கு�ாரத்தியும், ஏத்தியனான 
உரியாவின் �மைனவியு�ாகிய பத்ளே�பாள் என்றார்கள்.

4 அப்செபாழுது தாவீது ஆள் அனுப்பி அவமைள 
அமைழத்துவரச்செ�ான்னான்; அவள் அவனிடத்தில் வந்தளேபாது, 
அவளேளாளேட �யனித்தான்; பிற்பாடு அவள் தன் தீட்டு நீங்கும்படி 
சுத்திகரித்துக்செகாண்டு தன் வீட்டுக்குப் ளேபானாள்.

5 அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பம் தரித்து, தான் கர்ப்பவதிசெயன்று தாவீதுக்கு 
அறிவிக்கும்படி ஆள் அனுப்பினாள்.

6 அப்செபாழுது தாவீது: ஏத்தியனாகிய உரியாமைவ என்னிடத்தில் 
அனுப்பு என்று ளேயாவாபினண்மைடக்கு ஆள் அனுப்பினான்; 
அப்படிளேய ளேயாவாப் உரியாமைவத் தாவீதினிடத்திற்கு 
அனுப்பினான்.

14 கா�ளே� தாவீது ளேயாவாபுக்கு ஒரு நிருபத்மைத எழுதி, உரியாவின் 
மைகயில் செகாடுத்து அனுப்பினான்.

15 அந்த நிருபத்திளே�: மும்முர�ாய் நடக்கிற ளேபார்முகத்திளே� நீங்கள் 
உரியாமைவ நிறுத்தி, அவன் செவட்டுண்டு �ாகும்படிக்கு, அவமைன 
விட்டுப் பின்வாங்குங்கள் என்று எழுதியிருந்தான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 4ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், செ�ப்டம்பர் 4, 2022
தமை�ப்ப: ஆண்

26 தன் புருஷனாகிய உரியா செ�த்தான் என்று அவன் �மைனவி 
ளேகள்விப்பட்டளேபாது, அவள் தன் நாயகனுக்காக இழவு 
செகாண்டாடினாள்.

27 துக்கநாள் செ�ன்றபின்பு, தாவீது அவமைள அமைழத்தனுப்பி, தன் 
வீட்டிளே� ளே�ர்த்துக்செகாண்டான்; அவள் அவனுக்கு �மைனவியாகி 
அவனுக்கு ஒரு கு�ாரமைனப் செபற்றாள். தாவீது செ�ய்த இந்தக் 
காரியம் கர்த்தரின் பார்மைவக்குப் செபால்�ாததாயிருந்தது.

4. �த்கதயு 4: 23

23 பின்பு, இளேயசு கலிளே�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுமைடய 
செஜப ஆ�யங்களில் உபளேத�ித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிளே�ஷத்மைதப் 
பிர�ங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த �க� வியாதிகமைளயும் 
�க� ளேநாய்கமைளயும் நீக்கிச் செ�ாஸ்த�ாக்கினார்.

5. �த்கதயு 5: 2

2 அப்செபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபளேத�ித்துச் செ�ான்னது.

6. �த்கதயு 6: 9 (க்கு :), 13

9 நீங்கள் செஜபம்பண்ணளேவண்டிய வித�ாவது; 
பர�ண்ட�ங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாளேவ, உம்முமைடய நா�ம் 
பரிசுத்தப்படுவதாக;

13 எங்கமைளச் ளே�ாதமைனக்குட்படப்பண்ணா�ல், தீமை�யினின்று 
எங்கமைள இரட்�ித்துக்செகாள்ளும், ராஜ்யமும், வல்�மை�யும், 
�கிமை�யும் என்செறன்மைறக்கும் உம்முமைடயமைவகளேள, ஆசெ�ன், 
என்பளேத.

7. கயாவான் 8: 2-11

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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2 �றுநாள் காமை�யிளே� அவர் திரும்பி ளேதவா�யத்திற்கு வந்தளேபாது, 
ஜனங்கசெளல்�ாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அவர் உட்கார்ந்து 
அவர்களுக்கு உபளேத�ம்பண்ணினார்.

3 அப்செபாழுது விப�ாரத்திளே� கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீமைய 
ளேவதபாரகரும் பரிளே�யரும் அவரிடத்தில் செகாண்டுவந்து, அவமைள 
நடுளேவ நிறுத்தி:

4 ளேபாதகளேர, இந்த ஸ்திரீ விப�ாரத்தில் மைகயும் செ�ய்யு�ாய்ப் 
பிடிக்கப்பட்டாள்.

5 இப்படிப்பட்டவர்கமைளக் கல்செ�றிந்து செகால்�ளேவண்டுசெ�ன்று 
ளே�ாளே� நியாயப்பிர�ாணத்தில் ந�க்குக் கட்டமைளயிட்டிருக்கிறாளேர, 
நீர் என்ன செ�ால்லுகிறீர் என்றார்கள்.

6 அவர்ளே�ல் குற்றஞ்சு�த்துவதற்கான காரணம் உண்டாகும்செபாருட்டு
அவமைரச் ளே�ாதிக்கும்படி இப்படிச் செ�ான்னார்கள். இளேயசுளேவா 
குனிந்து, விரலினால் தமைரயிளே� எழுதினார்.

7 அவர்கள் ஓயா�ல் அவமைரக் ளேகட்டுக்செகாண்டிருக்மைகயில், அவர் 
நி�ிர்ந்து பார்த்து: உங்களில் பாவ�ில்�ாதவன் இவள்ளே�ல் 
முத�ாவது கல்செ�றியக்கடவன் என்று செ�ால்லி,

8 அவர் �றுபடியும் குனிந்து, தமைரயிளே� எழுதினார்.
9 அவர்கள் அமைதக் ளேகட்டு, தங்கள் �னச்�ாட்�ியினால் 

கடிந்துசெகாள்ளப்பட்டு, செபரிளேயார்முதல் �ிறிளேயார்வமைரக்கும் 
ஒவ்செவாருவராய்ப் ளேபாய்விட்டார்கள். இளேயசு தனித்திருந்தார், அந்த
ஸ்திரீ நடுளேவ நின்றாள்.

10 இளேயசு நி�ிர்ந்து அந்த ஸ்திரீமையத் தவிர ளேவசெராருவமைரயுங் 
காணா�ல்: ஸ்திரீளேய, உன்ளே�ல் குற்றஞ்�ாட்டினவர்கள் எங்ளேக? 
ஒருவனாகிலும் உன்மைன ஆக்கிமைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கவில்மை�யா
என்றார்.

11 அதற்கு அவள்: இல்மை�, ஆண்டவளேர, என்றாள். இளேயசு அவமைள 
ளேநாக்கி: நானும் உன்மைன ஆக்கிமைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறதில்மை�; 
நீ ளேபா, இனிப் பாவஞ்செ�ய்யாளேத என்றார்.

8. 1 செகா�ிந்தியர் 6: 19

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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19 உங்கள் �ரீர�ானது நீங்கள் ளேதவனாளே� செபற்றும் உங்களில் 
தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுமைடய 
ஆ�ய�ாயிருக்கிறசெதன்றும், நீங்கள் 
உங்களுமைடயவர்களல்�செவன்றும் அறியீர்களா?

9. க�ாத்தியர் 5: 1, 19-23

1 ஆனபடியினாளே�, நீங்கள் �றுபடியும் அடிமை�த்தனத்தின் 
நுகத்துக்குட்படா�ல், கிறிஸ்து ந�க்கு உண்டாக்கின சுயாதீன 
நிமை�மை�யிளே� நிமை�செகாண்டிருங்கள்.

19 �ாம்�த்தின் கிரிமையகள் செவளியரங்க�ாயிருக்கின்றன, 
அமைவயாவன: விப�ாரம், ளேவ�ித்தனம், அசுத்தம், கா�விகாரம்,

20 விக்கிரகாராதமைன, பில்லிசூனியம், பமைககள், விளேராதங்கள், 
மைவராக்கியங்கள், ளேகாபங்கள், �ண்மைடகள், பிரிவிமைனகள், 
�ார்க்களேபதங்கள்,

21 செபாறாமை�கள், செகாமை�கள், செவறிகள், களியாட்டுகள் 
முத�ானமைவகளேள; இப்படிப்பட்டமைவகமைளச் செ�ய்கிறவர்கள் 
ளேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதச் சுதந்தரிப்பதில்மை�செயன்று முன்ளேன 
நான் செ�ான்னதுளேபா� இப்செபாழுதும் உங்களுக்குச் 
செ�ால்லுகிளேறன்.

22 ஆவியின் கனிளேயா, அன்பு, �ந்ளேதாஷம், ��ாதானம், 
நீடியசெபாறுமை�, தயவு, நற்குணம், விசுவா�ம்,

23 �ாந்தம், இச்மை�யடக்கம்; இப்படிப்பட்டமைவகளுக்கு விளேராத�ான 
பிர�ாணம் ஒன்று�ில்மை�.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 516 : 19-21

�னிதன், அவனுமைடய �ாயலில் பமைடக்கப்பட்டான், பூ�ி முழுவதிலும் 
கடவுளின் ஆதிக்கத்மைத உமைடயவன் �ற்றும் பிரதிபலிக்கிறான்.

2. 519 : 3-6

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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செதய்வம் தனது ளேவமை�யில் திருப்தி அமைடந்தார். ஆன்� 
�ிருஷ்டியானது அவரது எல்மை�யற்ற தன்னடக்கம் �ற்றும் அழியாத 
ஞானத்தின் வளர்ச்�ி, செவளிப்பாடாக இருந்ததால், அவர் எப்படி ளேவறு 
வித�ாக இருக்க முடியும்?

3. 102 : 9-11

ஒளேர ஒரு உண்மை�யான ஈர்ப்பு �ட்டுளே� உள்ளது, ஆவியின் ஈர்ப்பு. 
துருவத்தின் �ீது ஊ�ிமையக் காட்டுவது இந்த அமைனத்மைதயும் தழுவும் 
�க்தி அல்�து கடவுளின் ஈர்ப்பு, செதய்வீக �னமைதக் குறிக்கிறது.

4. 337 : 6-13, 14 (கிறிஸ்துவர்)-19

�ிற்றின்பம் என்பது ளேபரின்பம் அல்�, அடிமை�த்தனம். உண்மை�யான 
�கிழ்ச்�ிக்காக, �னிதன் தனது செகாள்மைக, செதய்வீக அன்புடன் 
இணக்க�ாக இருக்க ளேவண்டும்; கு�ாரன் பிதாவுக்கு இணங்க, 
கிறிஸ்துவுக்கு இமை�வாக இருக்க ளேவண்டும். செதய்வீக அறிவியலின் 
படி, �னிதன் தன்மைன உருவாக்கும் �னமைதப் ளேபா�ளேவ �ரியான 
அளவில் இருக்கிறான். இருப்பதன் உண்மை� �னிதமைன 
இணக்க�ாகவும் அழியாததாகவும் ஆக்குகிறது, அளேத ��யம் பிமைழ 
�ரண�ானது �ற்றும் முரண்பாடானது.

சுவிளே�ஷம் கற்பிப்பது ளேபா�, தூய்மை�யான இதயத்மைதத் தவிர ளேவறு 
யாரும் கடவுமைளப் பார்க்க முடியாது என்பமைத கிறிஸ்தவ அறிவியல் 
நிரூபிக்கிறது. அவனுமைடய தூய்மை�யின் விகிதத்தில் �னிதன் 
�ரியானவன்; �ற்றும் பரிபூரணம் என்பது வானத்தின் வரிமை�யாகும், 
இது கிறிஸ்துவில் வாழ்க்மைகமைய நிரூபிக்கிறது, வாழ்க்மைகயின் 
ஆன்�ீக இ�ட்�ிய�ாகும்.

5. 272 : 19-27

இது �ிந்தமைனயின் ஆன்�ீக�ய�ாக்கல் �ற்றும் அன்றாட வாழ்க்மைகயின் 

கிறிஸ்தவ�ய�ாக்கல் ஆகும், இது செபாருள் இருப்பின் செகாடூர�ான 

ளேகலிக்கூத்தலின் முடிவுகளுக்கு �ாறாக; இது கற்பு �ற்றும் தூய்மை�, 
�ிற்றின்பம் �ற்றும் தூய்மை�யின் கீழ்ளேநாக்கிய ளேபாக்குகள் �ற்றும் 

பூ�ிமைய ளேநாக்கிய ஈர்ப்பு ஆகியவற்றிற்கு �ாறாக, இது உண்மை�யில் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கிறிஸ்தவ அறிவியலின் செதய்வீக ளேதாற்றம் �ற்றும் செ�யல்பாட்மைட 

உறுதிப்படுத்துகிறது. கிறிஸ்தவ அறிவியலின் செவற்றிகள் பிமைழ �ற்றும்

தீமை�மைய அழிப்பதில் பதிவு செ�ய்யப்பட்டுள்ளன, அதில் இருந்து பாவம், 
ளேநாய் �ற்றும் �ரணம் ளேபான்ற ளே�ா��ான நம்பிக்மைககள் 

பரப்பப்படுகின்றன.

6. 51 : 28-32

இளேயசு தன்ன��ற்றவர். அவரது ஆன்�ீகம் அவமைர 
உணர்ச்�ியிலிருந்து பிரித்தது, ளே�லும் சுயந�ப் செபாருள்முதல்வாதி 
அவமைர செவறுக்கச் செ�ய்தது; ஆனால் இந்த ஆன்�ீகம்தான் இளேயசு 
ளேநாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்தவும், தீமை�மையத் துரத்தவும், 
இறந்தவர்கமைள எழுப்பவும் உதவியது.

7. 85 : 24-27

ஆன்�ீகத்மைத விட செபாருமைளத் ளேதடும் தமை�முமைற தீய �ற்றும் 
விபச்�ாரம் என்பமைத இளேயசு அறிந்திருந்தார். 
செபாருள்முதல்வாதத்தின் �ீதான அவரது உந்துதல் கூர்மை�யானது, 
ஆனால் ளேதமைவப்பட்டது.

8. 11 : 1 (இகயசுவின்)-4

"எங்கள் கடன்கமைள எங்களுக்கு �ன்னியுங்கள்" என்ற இளேயசுவின் 
பிரார்த்தமைன �ன்னிப்புக்கான விதிமுமைறகமைளயும் குறிப்பிட்டது. 
விபச்�ாரம் செ�ய்த செபண்மைண �ன்னிக்கும் ளேபாது, "ளேபா, இனி பாவம் 
செ�ய்யாளேத" என்றார்.

9. 51 : 19-27

அவருமைடய முழுமை�யான உதாரணம் நம் அமைனவமைரயும் 
இரட்�ிப்பதற்காக இருந்தது, ஆனால் அவர் செ�ய்த செ�யல்கமைள 
செ�ய்வதன் மூ�மும் �ற்றவர்களுக்கு செ�ய்ய கற்றுக் செகாடுத்ததும் 
�ட்டுளே�. குணப்படுத்துவதில் அவரது ளேநாக்கம் ஆளேராக்கியத்மைத 
�ீட்செடடுப்பது �ட்டு�ல்�, அவருமைடய செதய்வீகக் செகாள்மைகமைய 
நிரூபிப்பதும் ஆகும். அவர் செ�ான்ன �ற்றும் செ�ய்த எல்�ாவற்றிலும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அவர் கடவுளால், உண்மை� �ற்றும் அன்பால் ஈர்க்கப்பட்டார். அவமைரத் 
துன்புறுத்தியவர்களின் ளேநாக்கங்கள் செபருமை�, செபாறாமை�, செகாடூரம் 
�ற்றும் பழிவாங்கும் தன்மை�, உடல் இளேயசுவின் �தீு சு�த்தப்பட்டன, 
ஆனால் அவர்களின் �ிற்றின்பத்மைதக் கண்டித்த செதய்வீகக் 
செகாள்மைகயான அன்மைப ளேநாக்க�ாகக் செகாண்டது.

10.   201 : 1-2 அடுத்த பக்கம்

பாவம், ளேநாய், �ரணம் ஆகியவற்மைற அழிப்பதன் மூ�ம் 
நமைடமுமைறப்படுத்தப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்ட �த்தியளே� இதுவமைர 
ளேபாதிக்கப்படாத �ிறந்த பிர�ங்க�ாகும். இமைத அறிந்திருந்தும், ஒரு 
பா�ம் நம்�ில் உயர்ந்ததாகவும், நம் வாழ்வில் முன்னணி வகிக்கும் 
என்பமைத அறிந்தவராகவும், "இரண்டு எஜ�ானர்களுக்கு எந்த 
�னிதனும் ளே�மைவ செ�ய்ய முடியாது" என்று இளேயசு கூறினார்.

தவறான அஸ்திவாரங்களில் நாம் பாதுகாப்பாக உருவாக்க முடியாது. 
�த்தியம் ஒரு புதிய உயிரினத்மைத உருவாக்குகிறது, அதில் பமைழய 
விஷயங்கள் கடந்து செ�ல்கின்றன �ற்றும் "எல்�ாளே� புதியனவாகும்." 
ளேபரார்வம், சுயந�ம், தவறான ப�ி, செவறுப்பு, பயம், அமைனத்து 
�ிற்றின்பம், ஆன்�ீகத்திற்கு அடிபணிதல், �ற்றும் �ிமைகயான இருப்பு 
கடவுளின் பக்கம் உள்ளது, நல்�து.

ஏற்கனளேவ நிரம்பிய கப்பல்கமைள நிரப்ப முடியாது. அவற்மைற முதலில் 
காலி செ�ய்ய ளேவண்டும். பிமைழமைய கழற்றுளேவாம். பின்னர், கடவுளின் 
காற்று வீசும்ளேபாது, நம்முமைடய கிழிந்தவர்கமைள நம்மை� செநருங்கி 
அமைணக்க �ாட்ளேடாம்.

�ரண �னதிலிருந்து பிமைழமையப் பிரித்செதடுப்பதற்கான வழி அன்பின் 
செவள்ள அமை�கள் மூ�ம் உண்மை�மைய ஊற்றுவதாகும். கிரிஸ்துவர் 
பரிபூரணம் ளேவறு எந்த அடிப்பமைடயில் செவன்றது.

அசுத்தத்தின் �தீு பரிசுத்தத்மைத ஒட்டுவது, அமைத விட்டுவிடாதளேபாது 
பாவம் �ன்னிக்கப்படும் என்று எண்ணுவது, செகாசுக்கமைள வடிகட்டுவது 
�ற்றும் ஒட்டகங்கமைள விழுங்குவது ளேபான்ற முட்டாள்தன�ானது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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11.   82 : 31-2

பாவமும் �ிற்றின்பமும் நிமைறந்த உ�கில், �னித �ன�ா அல்�து 
செதய்வீக �னதா ஒருவமைரப் பாதிக்கிறது என்பமைதத் தீவிர�ாகச் 
�ிந்தித்துப் பார்ப்பது ஞான�ானது.

12.   56 : 15-3

திரு�ண உடன்படிக்மைகக்கு துளேராகம் என்பது அமைனத்து இனங்களின் 
�மூகப் ளேபரழிவாகும், "இருளில் நடக்கும் செகாள்மைளளேநாய், ... 
நண்பகலில் வீணடிக்கும் அழிவு." "விப�ாரம் செ�ய்யாளேத" என்ற கட்டமைள, 
"செகாமை� செ�ய்யாளேத" என்ற கட்டமைளமைய விட குமைறவான கட்டாயம் 
இல்மை�.

கற்பு என்பது நாகரிகம் �ற்றும் முன்ளேனற்றத்தின் �ிசெ�ண்ட். அது 
இல்�ா�ல் �மூகத்தில் ஸ்திரத்தன்மை� இல்மை�, அது இல்�ா�ல் ஒருவர் 
வாழ்க்மைக அறிவியமை� அமைடய முடியாது.

13.   234 : 26-3

நீங்கள் முதலில் தீய எண்ணங்கமைளக் கட்டுப்படுத்த ளேவண்டும், அல்�து 

இரண்டாவது �ந்தர்ப்பத்தில் அமைவ உங்கமைளக் கட்டுப்படுத்தும். 
தமைடசெ�ய்யப்பட்ட செபாருட்கமைள ஆமை�யுடன் பார்ப்பது ஒழுக்க விதிமைய 

�றீுவதாகும் என்று இளேயசு அறிவித்தார். பு�ன்களுக்குப் பு�ப்படாத 

�னித �னதின் செ�யல்களுக்கு அவர் செபரும் அழுத்தத்மைத அளித்தார்.

தீய எண்ணங்களும் ளேநாக்கங்களும் ஒருவரின் நம்பிக்மைக 
அனு�திப்பமைத விட அதிக தூரம் செ�ன்றமைடவதில்மை� �ற்றும் தீங்கு 

விமைளவிப்பதில்மை�. நல்செ�ாழுக்கமும் உண்மை�யும் ஒரு வலுவான 

தற்காப்மைப உருவாக்கினால், தீய எண்ணங்கள், இச்மை�கள் �ற்றும் 

தீங்கிமைழக்கும் ளேநாக்கங்கள், �கரந்தம் ளேபான்ற ஒரு �னித 

�னத்திலிருந்து �ற்செறாரு �னித �னதிற்கு அமை�ந்து திரிவது ளேபா�, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ந்ளேதகத்திற்கு இட�ில்�ாத தங்கு�ிடத்மைதக் கண்டறிவது ளேபால் 

செவளிளேய செ�ல்� முடியாது.

14.   406 : 19-25

தீமை�மைய எதிர்க்கவும் - எல்�ா வமைகயான தவறுகமைளயும் - அது 
உங்கமைள விட்டு ஓடிவிடும். பிமைழ வாழ்க்மைகக்கு எதிரானது. பிமைழயின் 
�தீு �த்தியத்தின் ளே��ாதிக்கம், �ரணத்தின் �ீது வாழ்க்மைக, தீமை�க்கு 
ளே�ல் நன்மை� ஆகியவற்றின் ளே�ன்மை�யின் ஒவ்செவாரு திமை�யிலும் 
நம்மை�ப் பயன்படுத்திக் செகாள்ள நாம், இறுதியில் எழுளேவாம், ளே�லும் 
இந்த வளர்ச்�ி கடவுளின் ளேயா�மைனயின் முழுமை�மைய அமைடயும் வமைர 
செதாடரும். நாம் ளேநாய்வாய்ப்பட்டு இறந்துவிடுளேவாம் என்று இனி பயப்பட
ளேவண்டாம்.

15.   60 : 29-1

�னித கு�த்மைத ஆ�ீர்வதிக்க ஆன்�ாவிடம் எல்மை�யற்ற வளங்கள்
உள்ளன,  ளே�லும் �கிழ்ச்�ிமைய �ிக எளிதாக அமைடய�ாம் �ற்றும்
ஆத்�ாவில் ளேதடினால்,  நம் பாதுகாப்பில் �ிகவும் பாதுகாப்பாக
இருக்கும்.  உயர்ந்த இன்பங்கள் �ட்டுளே� அழியாத �னிதனின்
ஆமை�கமைள பூர்த்தி செ�ய்யும்.

16.   495 : 14-24

ளேநாய் அல்�து பாவத்தின் �ாமைய உங்கமைளத் தூண்டும் ளேபாது, 
கடவுமைளயும் அவருமைடய ளேயா�மைனமையயும் உறுதியாகப் 
பற்றிக்செகாள்ளுங்கள். உங்கள் �ிந்தமைனயில் அவருமைடய �ாயமை�த் 
தவிர ளேவசெறமைதயும் அனு�திக்காதீர்கள். பயளே�ா �ந்ளேதகளே�ா உங்கள் 
செதளிவான உணர்வு �ற்றும் அமை�தியான நம்பிக்மைகமைய �மைறக்க 
ளேவண்டாம், வாழ்க்மைகயின் இணக்க�ான - வாழ்க்மைக நித்திய�ாக 
இருப்பமைதப் ளேபா� - வாழ்க்மைகயில் இல்�ாத எந்த வலி�ிகுந்த 
உணர்மைவயும் அல்�து நம்பிக்மைகமையயும் அழிக்க முடியும். உடலியல் 
உணர்விற்குப் பதி�ாக, கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம், இருப்பமைதப் பற்றிய 
உங்கள் புரிதமை� ஆதரிக்கட்டும், ளே�லும் இந்தப் புரிதல் பிமைழமைய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உண்மை�யுடன் �ாற்றும், இறப்மைப அழியாத தன்மை�யுடன் �ாற்றும், 
�ற்றும் அமை�தி முரண்பாட்மைட நல்லிணக்கத்துடன் �ாற்றும்.

17.   527 : 4-5

�னிதன் கடவுளின் பிரதிபலிப்பு, �ாகுபடி ளேதமைவயில்மை�, ஆனால் 
எப்ளேபாதும் அழகான �ற்றும் முழுமை�யான.

தின��ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ளே�ரி ளேபக்கர் எடி

தின��ி செ5பம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செஜபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  செதய்வீக �த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா�த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

�ர்ச் மைகளேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க6ாக்கங்கள் �ற்றும் செ�யல்களுக்கான விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்களின் ளேநாக்கங்கள் அல்�து செ�யல்கமைள
விளேராதளே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்ளேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுளே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �ளேகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ளேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆளே�ா�மைன,  செ�ல்வாக்கு செ�லுத்துதல் அல்�து தவறாக செ�ல்வாக்கு
செ�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட ளேவண்டும்.

�ர்ச் மைகளேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆளே�ா�மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ளே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ�ய்ய ளேவண்டிய கடமை�மைய �றக்களேவா
புறக்கணிக்களேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகளேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளேஜம்ஸ் மைபபிளின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


