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தமை�ப்ப — பாவநிவிர்த்தி ககாட்பாடு

ககால்டன் உமைர:  स्तोत्रसंहि�ता 34: 22

"கர்த்தர் த�து ஊழியக்காரரின் ஆத்து�ாமைவ �ீட்டுக்ககாள்ளுகிறார்;
அவமைர நம்புகிற ஒருவன்க�லும் குற்றஞ்சு�ராது."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:  சங்கீதம் 19 :
9-14

9 கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும், என்மைறக்கும் 
நிமை�க்கிறது�ாயிருக்கிறது; கர்த்தருமைடய நியாயங்கள் 
உண்மை�யும், அமைவகள் அமைனத்தும் நீதியு�ாயிருக்கிறது.

10 அமைவகள் கபான்னிலும், �ிகுந்த பசும்கபான்னிலும் 
விரும்பப்படத்தக்கதும், கதனிலும் கதன்கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் 
கதளிகதனிலும் �துரமுள்ளது�ாய் இருக்கிறது.

11 அன்றியும் அமைவகளால் உ�து அடிகயன் எச்சரிக்கப்படுகிகறன்; 
அமைவகமைளக் மைகக்ககாள்ளுகிறதினால் �ிகுந்த ப�ன் உண்டு.

12 தன் பிமைழகமைள உணருகிறவன் யார்? �மைறவான குற்றங்களுக்கு 
என்மைன நீங்க�ாக்கும்.

13 துணிகர�ான பாவங்களுக்கு உ�து அடிகயமைன வி�க்கிக்காரும், 
அமைவகள் என்மைன ஆண்டுககாள்ள ஒட்டாதிரும்; அப்கபாழுது நான்
உத்த�னாகி, கபரும்பாதகத்துக்கு நீங்க�ாயிருப்கபன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 என் கன்�மை�யும் என் �ீட்பரு�ாகிய கர்த்தாகவ, என் வாயின் 
வார்த்மைதகளும், என் இருதயத்தின் தியானமும், உ�து சமுகத்தில் 
பிர ீதியாயிருப்பதாக.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 51 : 1-3, 9, 10, 15

1 கதவகன, உ�து கிருமைபயின்படி எனக்கு இரங்கும், உ�து �ிகுந்த 
இரக்கங்களின்படி என் �ீறுதல்கள் நீங்க என்மைனச் சுத்திகரியும்.

2 என் அக்கிர�ம் நீங்க என்மைன முற்றிலும் கழுவி, என் பாவ�ற 
என்மைனச் சுத்திகரியும்.

3 என் �றீுதல்கமைள நான் அறிந்திருக்கிகறன்; என் பாவம் 
எப்கபாழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது.

9 என் பாவங்கமைளப் பாராதபடிக்கு நீர் உ�து முகத்மைத �மைறத்து, என் 
அக்கிர�ங்கமைளகயல்�ாம் நீக்கியருளும்.

10 கதவகன, சுத்த இருதயத்மைத என்னிக� சிருஷ்டியும், நிமை�வர�ான
ஆவிமைய என் உள்ளத்திக� புதுப்பியும்.

15 ஆண்டவகர, என் உதடுகமைளத் திறந்தருளும்; அப்கபாழுது என் 
வாய் உம்முமைடய புகமைழ அறிவிக்கும்.

2. �த்கதயு 8 : 18

18 பின்பு, திரளான Fனங்கள் தம்மை�ச் சூழ்ந்திருக்கிறமைதக் கண்டு, 
அக்கமைரக்குப் கபாகக்கட்டமைளயிட்டார்.

3. �த்கதயு 9 : 1-13

1 அப்கபாழுது, அவர் படவில் ஏறி, இக்கமைரப்பட்டுத் தம்முமைடய 
பட்டணத்திற்கு வந்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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2 அங்கக படுக்மைகயிக� கிடந்த ஒரு தி�ிர்வாதக்காரமைன 
அவரிடத்தில் ககாண்டுவந்தார்கள். இகயசு அவர்களுமைடய 
விசுவாசத்மைதக் கண்டு, தி�ிர்வாதக்காரமைன கநாக்கி: �ககன, 
திடன்ககாள், உன் பாவங்கள் உனக்கு �ன்னிக்கப்பட்டது என்றார்.

3 அப்கபாழுது, கவதபாரகரில் சி�ர்: இவன் கதவதூஷணம் 
கசால்லுகிறான் என்று தங்கள் உள்ளத்தில் 
கசால்லிக்ககாண்டார்கள்.

4 இகயசு அவர்கள் நிமைனவுகமைள அறிந்து: நீங்கள் உங்கள் 
இருதயங்களில் கபால்�ாதமைவகமைளச் சிந்திக்கிறகதன்ன?

5 உன் பாவங்கள் �ன்னிக்கப்பட்டது என்று கசால்வகதா, எழுந்து 
நடகவன்று கசால்வகதா எது எளிது?

6 பூ�ியிக� பாவங்கமைள �ன்னிக்க �னுஷகு�ாரனுக்கு அதிகாரம் 
உண்கடன்பமைத நீங்கள் அறியகவண்டும் என்று கசால்லி, 
தி�ிர்வாதக்காரமைன கநாக்கி: நீ எழுந்து உன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்ககாண்டு, உன் வீட்டுக்குப் கபா என்றார்.

7 உடகன அவன் எழுந்து, தன் வீட்டுக்குப்கபானான்.
8 Fனங்கள் அமைதக்கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு, �னுஷருக்கு இப்படிப்பட்ட

அதிகாரத்மைதக் ககாடுத்தவராகிய கதவமைன 
�கிமை�ப்படுத்தினார்கள்.

9 இகயசு அவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டுப்கபாமைகயில், ஆயத்துமைறயில் 
உட்கார்ந்திருந்த �த்கதயு என்னும் ஒரு �னுஷமைனக்கண்டு: 
எனக்குப் பின்கசன்றுவா என்றார்; அவன் எழுந்து அவருக்குப் 
பின்கசன்றான்.

10 பின்பு அவர் வீட்டிக� கபாFனபந்தியிருக்மைகயில், அகநக 
ஆயக்காரரும் பாவிகளும் வந்து, இகயசுகவாடும் அவர் 
சீஷகராடுங்கூடப் பந்தியிருந்தார்கள்.

11 பரிகசயர் அமைதக்கண்டு, அவருமைடய சீஷர்கமைள கநாக்கி: உங்கள் 
கபாதகர் ஆயக்காரகராடும் பாவிககளாடும் கபாFனம் 
பண்ணுகிறகதன்னகவன்று ககட்டார்கள்.

12 இகயசு அமைதக்ககட்டு: பிணியாளிகளுக்கு மைவத்தியன் 
கவண்டியகதயல்�ா�ல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு கவண்டியதில்மை�.

13 பலிமையயல்�, இரக்கத்மைதகய விரும்புகிகறன் என்பதின் கருத்து 
இன்னகதன்று கபாய்க் கற்றுககாள்ளுங்கள்; நீதி�ான்கமைளயல்�, 
பாவிகமைளகய �னந்திரும்புகிறதற்கு அமைழக்க வந்கதன் என்றார்.

4. �த்கதயு 26 : 17-20, 26, 27

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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17 புளிப்பில்�ாத அப்பப்பண்டிமைகயின் முதல் நாளிக�, சீஷர்கள் 
இகயசுவினிடத்தில் வந்து: பஸ்காமைவப் புசிப்பதற்கு நாங்கள் 
எங்கக உ�க்கு ஆயத்தம் பண்ணச் சித்த�ாயிருக்கிறீர் என்று 
ககட்டார்கள்.

18 அதற்கு அவர்: நீங்கள் நகரத்திக� இன்னானிடத்திற்குப் கபாய்: 
என் கவமைள ச�ீப�ாயிருக்கிறது, உன் வீட்டிக� என் 
சீஷகராகடகூடப் பஸ்காமைவ ஆசரிப்கபன் என்று கபாதகர் 
கசால்லுகிறார் என்று அவனுக்குச் கசால்லுங்கள் என்றார்.

19 இகயசு கற்பித்தபடி சீஷர்கள் கபாய், பஸ்காமைவ ஆயத்தம் 
பண்ணினார்கள்.

20 சாயங்கா��ானகபாது, பன்னிருவகராடுங்கூட அவர் 
பந்தியிருந்தார்.

26 அவர்கள் கபாFனம் பண்ணுமைகயில், இகயசு அப்பத்மைத எடுத்து, 
ஆசீர்வதித்து, அமைதப் பிட்டு, சீஷர்களுக்குக் ககாடுத்து: நீங்கள் 
வாங்கிப் புசியுங்கள், இது என்னுமைடய சரீர�ாயிருக்கிறது என்றார்.

27 பின்பு, பாத்திரத்மைதயும் எடுத்து ஸ்கதாத்திரம்பண்ணி, 

அவர்களுக்குக் ககாடுத்து: நீங்கள் எல்�ாரும் இதிக� 

பானம்பண்ணுங்கள்;

5. கயாவான் 17 : 1, 2, 4-9, 20-22, 26

1 இகயசு இமைவகமைளச் கசான்ன பின்பு தம்முமைடய கண்கமைள 
வானத்துக்கு ஏகறடுத்து:

2 பிதாகவ, கவமைள வந்தது, நீர் உம்முமைடய கு�ாரனுக்குத் 
தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியFீவமைனக் 
ககாடுக்கும்கபாருட்டு �ாம்ச�ான யாவர்க�லும் நீர் அவருக்கு 
அதிகாரங்ககாடுத்தபடிகய, உம்முமைடய கு�ாரன் உம்மை� 
�கிமை�ப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முமைடய கு�ாரமைன 
�கிமை�ப்படுத்தும்.

4 பூ�ியிக� நான் உம்மை� �கிமை�ப்படுத்திகனன்; நான் கசய்யும்படி 
நீர் எனக்கு நிய�ித்த கிரிமையமையச் கசய்துமுடித்கதன்.

5 பிதாகவ, உ�கம் உண்டாகிறதற்கு முன்கன உம்�ிடத்தில் எனக்கு 
உண்டாயிருந்த �கிமை�யினாக� இப்கபாழுது நீர் என்மைன 
உம்�ிடத்திக� �கிமை�ப்படுத்தும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6 நீர் உ�கத்தில் கதரிந்கதடுத்து எனக்குத் தந்த �னுஷருக்கு 
உம்முமைடய நா�த்மைத கவளிப்படுத்திகனன். அவர்கள் 
உம்முமைடயவர்களாயிருந்தார்கள், அவர்கமைள எனக்குத் தந்தீர், 
அவர்கள் உம்முமைடய வசனத்மைதக் மைகக்ககாண்டிருக்கிறார்கள்.

7 நீர் எனக்குத் தந்தமைவககளல்�ாம் உம்�ாக� உண்டாயினகவன்று 
இப்கபாழுது அறிந்திருக்கிறார்கள்.

8 நீர் எனக்குக் ககாடுத்த வார்த்மைதகமைள நான் அவர்களுக்குக் 
ககாடுத்கதன்; அவர்கள் அமைவகமைள ஏற்றுக்ககாண்டு, நான் 
உம்�ிடத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்கதன் என்று நிச்சய�ாய் அறிந்து, 
நீர், என்மைன அனுப்பினீர் என்று விசுவாசித்திருக்கிறார்கள்.

9 நான் அவர்களுக்காக கவண்டிக்ககாள்ளுகிகறன்; உ�கத்துக்காக 
கவண்டிக்ககாள்ளா�ல், நீர் எனக்குத் தந்தவர்களுக்காக 
கவண்டிக்ககாள்ளுகிகறன்; அவர்கள் 
உம்முமைடயவர்களாயிருக்கிறார்ககள.

20 நான் இவர்களுக்காக கவண்டிக்ககாள்ளுகிறது�ல்�ா�ல், 
இவர்களுமைடய வார்த்மைதயினால் என்மைன 
விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் கவண்டிக்ககாள்ளுகிகறன்.

21 அவர்ககளல்�ாரும் ஒன்றாயிருக்கவும், பிதாகவ, நீர் என்மைன 
அனுப்பினமைத உ�கம் விசுவாசிக்கிறதற்காக, நீர் என்னிக�யும் 
நான் உம்�ிக�யும் இருக்கிறதுகபா� அவர்ககளல்�ாரும் நம்�ில் 
ஒன்றாயிருக்கவும் கவண்டிக்ககாள்ளுகிகறன்.

22 நாம் ஒன்றாயிருக்கிறதுகபா�: அவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி நீர் 
எனக்குத்தந்த �கிமை�மைய நான் அவர்களுக்குக் ககாடுத்கதன்.

26 நீர் என்னிடத்தில் மைவத்த அன்பு அவர்களிடத்திலிருக்கும்படிக்கும், 
நானும் அவர்களிலிருக்கும்படிக்கும், உம்முமைடய நா�த்மைத 
அவர்களுக்குத் கதரியப்படுத்திகனன்; இன்னமும் 
கதரியப்படுத்துகவன் என்றார்.

6. 1 கயாவான் 1 : 3, 5-9

3 நீங்களும் எங்ககளாகட ஐக்கியமுள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் 
கண்டும் ககட்டும் இருக்கிறமைத உங்களுக்கும் அறிவிக்கிகறாம்; 
எங்களுமைடய ஐக்கியம் பிதாகவாடும் அவருமைடய கு�ாரனாகிய 
இகயசுகிறிஸ்துகவாடும் இருக்கிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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5 கதவன் ஒளியாயிருக்கிறார், அவரில் எவ்வளகவனும் இருளில்மை�; 
இது நாங்கள் அவரிடத்தில் ககட்டு, உங்களுக்கு அறிவிக்கிற 
விகசஷ�ாயிருக்கிறது.

6 நாம் அவகராகட ஐக்கியப்பட்டவர்கள் என்று கசால்லியும், இருளிக�
நடக்கிறவர்களாயிருந்தால், சத்தியத்தின்படி நடவா�ல் 
கபாய்கசால்லுகிறவர்களாயிருப்கபாம்.

7 அவர் ஒளியிலிருக்கிறதுகபா� நாமும் ஒளியிக� நடந்தால் 
ஒருவகராகடாருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்கபாம்; அவருமைடய 
கு�ாரனாகிய இகயசுகிறிஸ்துவின் இரத்தம் சக� பாவங்கமைளயும் 
நீக்கி, நம்மை�ச் சுத்திகரிக்கும்.

8 ந�க்குப் பாவ�ில்மை�கயன்கபா�ானால் நம்மை� நாக� 
வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்கபாம், சத்தியம் ந�க்குள் இராது.

9 நம்முமைடய பாவங்கமைள நாம் அறிக்மைகயிட்டால், பாவங்கமைள 
ந�க்கு �ன்னித்து எல்�ா அநியாயத்மைதயும் நீக்கி நம்மை�ச் 
சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மை�யும் நீதியும் 
உள்ளவராயிருக்கிறார்.

7. கரா�ர் 5 : 8 (இமை/வன்), 10, 11

8 நாம் பாவிகளாயிருக்மைகயில் கிறிஸ்து ந�க்காக �ரித்ததினாக�, 
கதவன் நம்க�ல் மைவத்த த�து அன்மைப விளங்கப்பண்ணுகிறார்.

10 நாம் கதவனுக்குச் சத்துருக்களாயிருக்மைகயில், அவருமைடய 
கு�ாரனின் �ரணத்தினாக� அவருடகன 
ஒப்புரவாக்கப்பட்கடா�ானால், ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின் நாம் 
அவருமைடய Fவீனாக� இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சய�ாக�.

11 அதுவு�ல்�ா�ல், இப்கபாழுது ஒப்புரவாகுதமை� ந�க்குக் 
கிமைடக்கப்பண்ணின நம்முமைடய கர்த்தராகிய இகயசு 
கிறிஸ்துமூ��ாய் நாம் கதவமைனப்பற்றியும் 
க�ன்மை�பாராட்டுகிகறாம்.

அ/ிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 18 : 1-12

பிராயச்சித்தம் என்பது கடவுளுடனான �னிதனின் ஒற்றுமை�யின் 
எடுத்துக்காட்டு, இதன் மூ�ம் �னிதன் கதய்வீக சத்தியம், வாழ்க்மைக 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ற்றும் அன்மைப பிரதிபலிக்கிறது. நாசகரத்தின் இகயசு பிதாவிடம் 
�னிதனின் ஒற்றுமை�மைய கற்பித்தார், நிரூபித்தார், இதற்காக நாம் 
அவருக்கு முடிவில்�ாத �ரியாமைத கசலுத்துகிகறாம். அவரது கநாக்கம் 
தனிப்பட்ட �ற்றும் கூட்டு. அவர் வாழ்க்மைகயின் கவமை�கமைள தனக்கு 
நியாய�ாக �ட்டு�ல்�ா�ல், �னிதர்களிடம் கருமைணயுடனும் கசய்தார் - 
அவர்களுமைடயமைத எவ்வாறு கசய்வது என்பமைதக் காண்பிப்பதற்காக, 
ஆனால் அவர்களுக்காக அமைதச் கசய்யகவா அல்�து ஒரு 
கபாறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பதற்காககவா அல்�. இகயசு மைதரிய�ாக, 
பு�ன்களின் அங்கீகாரம் கபற்ற சான்றுகளுக்கு எதிராக, பரிகசய 
�தங்கள் �ற்றும் நமைடமுமைறகளுக்கு எதிராக கசயல்பட்டார், க�லும் 
அவர் தனது குணப்படுத்தும் சக்தியால் அமைனத்து எதிரிகமைளயும் 
�றுத்தார்.

2. 19 : 6-11, 17-28

இகயசுவின் கபாதமைனகளின் கதய்வீக ககாட்பாடு, அன்பின் 
உண்மை�யான உணர்மைவ �னிதனுக்கு அளிப்பதன் மூ�ம் �னிதமைன 
கடவுகளாடு ச�ரசம் கசய்ய இகயசு உதவினார், க�லும் அன்பின் இந்த 
உண்மை�யான உணர்வு �னிதமைன விஷயம், பாவம் �ற்றும் இறப்பு 
ஆகியவற்றின் சட்டத்திலிருந்து ஆவியின் சட்டத்தால் 
�ீட்டுக்ககாள்கிறது, - கதய்வீக அன்பின் சட்டம்.

�னந்திரும்புதல் �ற்றும் துன்பத்தின் ஒவ்கவாரு கவதமைனயும், 
சீர்திருத்தத்திற்கான ஒவ்கவாரு முயற்சியும், ஒவ்கவாரு நல்� 
சிந்தமைனயும் கசயலும், பாவத்திற்கான இகயசுவின் 
பிராயச்சித்தத்மைதப் புரிந்துககாள்வதற்கும் அதன் கசயல்திறனுக்கு 
உதவுவதற்கும் ந�க்கு உதவும்; ஆனால் பாவி கதாடர்ந்து கFபம் 
கசய்து �னந்திரும்பினால், பாவம் கசய்து �ன்னிக்கவும், அவருக்குப் 
பிராயச்சித்தத்தில் சிறிதளவு பங்கு உண்டு, - கடவுகளாடு ஒகர 
�னநிமை�யில் - ஏகனனில், அவருக்கு �னந்திரும்புதல் இல்மை�, இது 
இதயத்மைத சீர்திருத்துகிறது �ற்றும் �னிதனுக்கு உதவுகிறது 
ஞானத்தின் விருப்பத்மைதச் கசய்யுங்கள். நம்முமைடய எF�ானரின் 
கபாதமைனகள் �ற்றும் நமைடமுமைறகளின் கதய்வீகக் ககாட்பாட்மைட 
ஓரளவாவது நிரூபிக்க முடியாதவர்களுக்கு கடவுளில் எந்தப் பங்கும் 
இல்மை�. அவருக்குக் கீழ்ப்படியா�ல் வாழ்ந்தால், கடவுள் நல்�வர் 
என்றாலும் நாம் எந்த பாதுகாப்மைபயும் உணரக்கூடாது.

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 18, 2021
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"உங்கள் கசாந்த இரட்சிப்மைபச் கசய்யுங்கள்" என்பது வாழ்க்மைக 
�ற்றும் அன்பின் ககாரிக்மைக, ஏகனன்றால் இந்த கநாக்கத்திற்காக 
கடவுள் உங்களுடன் கசயல்படுகிறார். "நான் வரும் வமைர 
ஆக்கிர�ிக்கவும்!" உங்கள் கவகு�திக்காக காத்திருங்கள், "நல்� 
கசயல்களில் கசார்வமைடய கவண்டாம்."

பிமைழயிலிருந்து இறுதி விடுதமை�, இதன் மூ�ம் நாம் அழியாத தன்மை�, 
எல்மை�யற்ற சுதந்திரம் �ற்றும் பாவ�ற்ற உணர்வு ஆகியவற்றில் 
�கிழ்ச்சியமைடகிகறாம், பூக்களின் பாமைதகள் மூ��ாககவா அல்�து 
�ற்கறாருவரின் தீய முயற்சிக்கு கவமை� கசய்யா�ல் ஒருவரின் 
நம்பிக்மைகமையத் தூண்டுவதன் மூ��ாககவா அமைடய முடியாது. 

நீதிக்கு பாவியின் சீர்திருத்தம் கதமைவ. நீதி ஒப்புதல் 
அளிக்கும்கபாதுதான் க�ர்சி கடமைன ரத்து கசய்கிறது.

4. 23 : 1-11

பாவத்திலிருந்து நம்மை�க் காப்பாற்ற ஞானத்திற்கும் அன்பிற்கும் ப� 
சுய தியாகங்கள் கதமைவப்பட�ாம். ஒரு தியாகம், எவ்வளவு 
கபரியதாக இருந்தாலும், பாவத்தின் கடமைன கசலுத்த 
கபாது�ானதாக இல்மை�. பிராயச்சித்தத்திற்கு பாவியின் பங்கில் 
நிமை�யான சுய-தூண்டுதல் கதமைவப்படுகிறது. கடவுளின் ககாபம் 
தனது அன்புக்குரிய �கன் �ீது கசலுத்தப்பட கவண்டும் என்பது 
கதய்வீக இயற்மைகக்கு �ாறானது. அத்தமைகய ககாட்பாடு �னிதனால் 
உருவாக்கப்பட்டதாகும். பிராயச்சித்தம் என்பது இமைறயியலில் ஒரு 
கடின�ான பிரச்சிமைனயாகும், ஆனால் அதன் விஞ்ஞான விளக்கம் 
என்னகவன்றால், துன்பம் என்பது சத்தியத்மைத அழிக்கும் பாவ 
உணர்வின் பிமைழ, இறுதியில் பாவம் �ற்றும் துன்பம் இரண்டும் 
நித்திய அன்பின் கா�டியில் விழும்.

5. 48 : 10-16

ககத்கச�கன புல்லில் புனித கவதமைனயில் விழுந்த கவதமைனயின் 
வியர்மைவமைய நிமைனவில் மைவத்துக் ககாண்டு, தாழ்மை�யான அல்�து 
வலிமை�யான சீடர் அகத ககாப்மைபயில் இருந்து குடிக்கும்கபாது 
முணுமுணுப்பாரா, க�லும் அதன் அழிப்பாளரின் �தீு பாவத்தின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பழிவாங்கலின் கசாதமைனயிலிருந்து தப்பிக்க நிமைனப்பாரா அல்�து 
விரும்புவாரா? சத்தியமும் அன்பும் ஒரு வாழ்க்மைக கவமை�மைய நிமைறவு 
கசய்யும் வமைர சி� உள்ளங்மைககமைள வழங்குகின்றன.

6. 29 : 1-6

கிறிஸ்தவர்கள் உள்நாட்டிலும் கவளிநாட்டிலும் பிமைழக்கு எதிராக 
ஆயுதங்கமைள எடுக்க கவண்டும். அவர்கள் தங்களுக்குள்ளும் 
�ற்றவர்களிடமும் பாவத்துடன் பிடிக்க கவண்டும், க�லும் அவர்கள் 
தங்கள் கபாக்மைக முடிக்கும் வமைர இந்த கபாமைரத் கதாடர கவண்டும். 
அவர்கள் விசுவாசத்மைதக் கமைடப்பிடித்தால், அவர்கள் �கிழ்ச்சியின் 
கிர ீடம் கபறுவார்கள்.

7. 45 : 6-21

எங்கள் �ாஸ்டர் இறப்பு �ற்றும் கல்�மைறக்கு எதிரான கவற்றியில் 
கதய்வீக அறிவியமை� முழுமை�யாகவும் இறுதியாகவும் நிரூபித்தார். 
இகயசுவின் கசயல் �னிதர்களின் அறிகவாளி �ற்றும் பாவம், கநாய் 
�ற்றும் �ரணம் ஆகியவற்றிலிருந்து உ�கம் முழுவமைதயும் 
இரட்சிப்பதற்காக இருந்தது. பவுல் எழுதுகிறார்: "ஏகனன்றால், நாம் 
எதிரிகளாக இருந்தகபாது, அவருமைடய கு�ாரனின் �ரணத்தால் 
கடவுகளாடு ச�ரசம் கசய்யப்பட்டால், ச�ரசம் கசய்யப்பட்டு, 
அவருமைடய உயிரால் நாம் இரட்சிக்கப்படுகவாம்." உடல் அடக்கம் 
கசய்யப்பட்ட மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் சீடர்களுடன் 
கபசினார். அழியாத சத்தியத்மைதயும் அன்மைபயும் ஒரு கல்�மைறயில் 
�மைறக்க துன்புறுத்தியவர்கள் தவறிவிட்டனர்.

கடவுளுக்கு �கிமை�, கபாராடும் இதயங்களுக்கு அமை�தி! கிறிஸ்து 
�னித நம்பிக்மைகயின் �ற்றும் விசுவாசத்தின் வாசலில் இருந்து கல்மை� 
உருட்டிவிட்டார், க�லும் கடவுளின் வாழ்க்மைகயின் கவளிப்பாடு �ற்றும் 
ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூ�ம், �னிதனின் ஆன்�ீக கயாசமைனயுடனும், 
அவருமைடய கதய்வீகக் ககாட்பாடான அன்புடனும் அவற்மைற ஒகர 
�னநிமை�யில் உயர்த்தியுள்ளார்.

8. 228 : 25-32

கடவுமைளத் தவிர கவறு எந்த சக்தியும் இல்மை�. சர்வ வல்�மை�க்கு 
எல்�ா சக்தியும் உண்டு, கவறு எந்த சக்திமையயும் ஒப்புக்ககாள்வது 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடவுமைள அவ�திப்பதாகும். தாழ்மை�யான நசகரயன் பாவம், கநாய் 
�ற்றும் இறப்புக்கு சக்தி உண்டு என்ற கருத்மைத தூக்கிகயறிந்தார். 
அவர் அவர்கமைள சக்தியற்றவர் என்று நிரூபித்தார். கிறிஸ்தவத்தின் 
ஆர்ப்பாட்டம் அவர்களின் இறந்த நம்பிக்மைக �ற்றும் விழாக்களின் 
கசல்வாக்மைக விட சிறந்து விளங்குவமைதக் கண்ட பூசாரிகளின் 
கபருமை�மைய அது தாழ்த்தியிருக்க கவண்டும்.

9. 8 : 20-30

கவளிப்பாட்டின் எந்தகவாரு ஆர்வத்கதாடும் பணிவுக்காக கFபிப்பது 
எப்கபாதுக� அதற்கான விருப்பத்மைத அர்த்தப்படுத்துவதில்மை�. நாம் 
ஏமைழகளிட�ிருந்து வி�கிச் கசன்றால், ஏமைழகமைள ஆசீர்வதிப்பவரின் 
கவகு�திமையப் கபற நாங்கள் தயாராக இல்மை�. நாங்கள் �ிகவும் 
கபால்�ாத இருதயத்மைதக் ககாண்டிருப்பமைத ஒப்புக்ககாள்கிகறாம், அது
நம்முன் கவறு�கன மைவக்கப்பட�ாம் என்று ககட்டுக்ககாள்கிகறாம், 
ஆனால் நம்முமைடய அய�வர் பார்க்க விரும்புவமைத விட இந்த 
இருதயத்மைத நாம் ஏற்கனகவ அறிந்திருக்கவில்மை�யா?

நாம் நம்மை� ஆராய்ந்து, இதயத்தின் பாசமும் கநாக்கமும் என்ன 
என்பமைதக் கற்றுக்ககாள்ள கவண்டும், ஏகனன்றால் இந்த வழியில் நாம் 
கநர்மை�யாக இருப்பமைதக் கற்றுக்ககாள்ள முடியும்.

10.   21 : 1-14

உங்கள் அன்றாட நமைட �ற்றும் உமைரயாடலில் சத்தியம் பிமைழமையத் 
தாண்டினால், நீங்கள் இறுதியாக, "நான் ஒரு நல்� சண்மைடமைய 
எதிர்த்துப் கபாராடிகனன் ... விசுவாசத்மைத மைவத்திருக்கிகறன்" என்று 
கசால்��ாம், ஏகனனில் நீங்கள் ஒரு சிறந்த �னிதர். இது 
சத்தியத்துடனும் அன்புடனும் ஒரு பங்கில் நம் பங்மைகக் 
ககாண்டுள்ளது. கிறிஸ்தவர்கள் கதாடர்ந்து உமைழப்பதும் கFபிப்பதும்
இல்மை�, இன்கனாருவரின் நன்மை�, துன்பம், கவற்றி ஆகியவற்றின் 
காரண�ாக அவர்கள் அவருமைடய நல்லிணக்கத்மைதயும் 
கவகு�திமையயும் அமைடவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

சீடர் ஆன்�ீக ர ீதியில் முன்கனறினால், அவர் உள்கள நுமைழய 
முயற்சிக்கிறார். அவர் கதாடர்ந்து கபாருள் உணர்விலிருந்து வி�கி, 
ஆவியின் அழியாத விஷயங்கமைள கநாக்கிப் பார்க்கிறார். 
கநர்மை�யானவராக இருந்தால், அவர் கதாடக்கத்திலிருந்கத 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆர்வத்துடன் இருப்பார், ஒவ்கவாரு நாளும் சரியான திமைசயில் சிறிது 
கபறுவார், கமைடசியாக அவர் தனது கபாக்மைக �கிழ்ச்சியுடன் 
முடிக்கிறார்.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் க�ரி கபக்கர் எடி

தினசரி ப3பம்

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

சர்ச் மைககயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் கநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமைள
விகராதக�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்கபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுக� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சககாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்கதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆக�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட கவண்டும்.

சர்ச் மைககயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆக�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  க�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய கவண்டிய கடமை�மைய �றக்ககவா
புறக்கணிக்ககவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைககயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் கதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது க�ரி கபக்கர் எடி எழுதிய கிங் கFம்ஸ் மைபபிளின் கவத க�ற்ககாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
கவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


