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தமை�ப்ப — பாவம், ந�ாய், �ற்றும் இறப்பு
உண்மை�யானதா?

நகால்டன் உமைர:  சங்கதீம் 91 : 9, 10

"எனக்கு அமைடக்க��ாயிருக்கிற உன்னத�ான கர்த்தமைர உனக்குத்
தாபர�ாகக்ககாண்டாய். ஆமைகயால் கபால்�ாப்பு உனக்கு ந�ரிடாது,

வாமைத உன் கூடாரத்மைத அணுகாது."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:  சங்கீதம் 91 :
11-16

11 உன் வழிகளிக�ல்�ாம் உன்மைனக்காக்கும்படி உனக்காகத் 
தம்முமைடய தூதர்களுக்குக் கட்டமைளயிடுவார்.

12 உன் பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்கு அவர்கள் உன்மைனத் தங்கள் 
மைககளில் ஏந்திக்ககாண்டுநபாவார்கள்.

13 சிங்கத்தின்ந�லும் விரியன் பாம்பின்ந�லும் �ீ �டந்து, 
பா�சிங்கத்மைதயும் வலுசர்ப்பத்மைதயும் �ிதித்துப்நபாடுவாய்.

14 அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்மைசயாயிருக்கிறபடியால் அவமைன 
விடுவிப்நபன்; என் �ா�த்மைத அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் 
அவமைன உயர்ந்த அமைடக்க�த்திந� மைவப்நபன்.

15 அவன் என்மைன ந�ாக்கிக் கூப்பிடுவான், �ான் அவனுக்கு 
�றுஉத்தரவு அருளிச்கசய்நவன்; ஆபத்தில் �ாநன அவநனாடிருந்து,
அவமைனத் தப்புவித்து, அவமைனக் கனப்படுத்துநவன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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16 �டீித்த �ாட்களால் அவமைனத் திருப்தியாக்கி, என் இரட்சிப்மைப 
அவனுக்குக் காண்பிப்நபன்.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஆதியாக�ம் 1: 1, 26 (க்கு:), 27, 28 (க்கு:), 31 (க்கு 1st.)

1 ஆதியிந� நதவன் வானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் சிருஷ்டித்தார்.
26 �ிருகGீவன்கமைளயும், பூ�ியமைனத்மைதயும், பூ�ியின்ந�ல் ஊரும் 

சக�ப் பிராணிகமைளயும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.
27 நதவன் தம்முமைடய சாய�ாக �னுஷமைனச் சிருஷ்டித்தார், 

அவமைனத் நதவசாய�ாகநவ சிருஷ்டித்தார், ஆணும் கபண்ணு�ாக 
அவர்கமைளச் சிருஷ்டித்தார்.

28 பின்பு நதவன் அவர்கமைள ந�ாக்கி: �ீங்கள் பலுகிப்கபருகி, பூ�ிமைய
�ிரப்பி, அமைதக் கீழ்ப்படுத்தி, சமுத்திரத்தின் �ச்சங்கமைளயும் 
ஆகாயத்துப் பறமைவகமைளயும், பூ�ியின்ந�ல் �ட�ாடுகிற சக� 
GீவGந்துக்கமைளயும் ஆண்டுககாள்ளுங்கள் என்று கசால்லி 
அவர்கமைள ஆசீர்வதித்தார்.

31 அப்கபாழுது நதவன் தாம் உண்டாக்கின எல்�ாவற்மைறயும் 
பார்த்தார், அது �ிகவும் �ன்றாயிருந்தது; சாயங்கா�மும் 
விடியற்கா�மு�ாகி ஆறாம் �ாள் ஆயிற்று.

2. சங்கீதம் 68 : 20

20 �ம்முமைடய நதவன் இரட்சிப்மைப அருளும் நதவனாயிருக்கிறார்; 
ஆண்டவராகிய கர்த்தரால் �ரணத்திற்கு �ீங்கும் வழிகளுண்டு.

3. நயாவான் 8: 1-11

1 இநயசு ஒலிவ�மை�க்குப் நபானார். 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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2 �று�ாள் காமை�யிந� அவர் திரும்பி நதவா�யத்திற்கு வந்தநபாது, 
Gனங்ககளல்�ாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அவர் உட்கார்ந்து 
அவர்களுக்கு உபநதசம்பண்ணினார். 

3 அப்கபாழுது விபசாரத்திந� கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீமைய 
நவதபாரகரும் பரிநசயரும் அவரிடத்தில் ககாண்டுவந்து, அவமைள 
�டுநவ �ிறுத்தி: 

4 நபாதகநர, இந்த ஸ்திரீ விபசாரத்தில் மைகயும் க�ய்யு�ாய்ப் 
பிடிக்கப்பட்டாள். 

5 இப்படிப்பட்டவர்கமைளக் கல்க�றிந்து ககால்�நவண்டுக�ன்று 
ந�ாநச �ியாயப்பிர�ாணத்தில் ��க்குக் கட்டமைளயிட்டிருக்கிறாநர, 
�ீர் என்ன கசால்லுகிறீர் என்றார்கள். 

6 அவர்ந�ல் குற்றஞ்சு�த்துவதற்கான காரணம் உண்டாகும்கபாருட்டு
அவமைரச் நசாதிக்கும்படி இப்படிச் கசான்னார்கள். இநயசுநவா 
குனிந்து, விரலினால் தமைரயிந� எழுதினார். 

7 அவர்கள் ஓயா�ல் அவமைரக் நகட்டுக்ககாண்டிருக்மைகயில், அவர் 
�ி�ிர்ந்து பார்த்து: உங்களில் பாவ�ில்�ாதவன் இவள்ந�ல் 
முத�ாவது கல்க�றியக்கடவன் என்று கசால்லி, 

8 அவர் �றுபடியும் குனிந்து, தமைரயிந� எழுதினார். 
9 அவர்கள் அமைதக் நகட்டு, தங்கள் �னச்சாட்சியினால் 

கடிந்துககாள்ளப்பட்டு, கபரிநயார்முதல் சிறிநயார்வமைரக்கும் 
ஒவ்கவாருவராய்ப் நபாய்விட்டார்கள். இநயசு தனித்திருந்தார், 
அந்த ஸ்திரீ �டுநவ �ின்றாள்.

10 இநயசு �ி�ிர்ந்து அந்த ஸ்திரீமையத் தவிர நவகராருவமைரயுங் 
காணா�ல்: ஸ்திரீநய, உன்ந�ல் குற்றஞ்சாட்டினவர்கள் எங்நக? 
ஒருவனாகிலும் உன்மைன ஆக்கிமைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கவில்மை�யா
என்றார். 

11 அதற்கு அவள்: இல்மை�, ஆண்டவநர, என்றாள். இநயசு அவமைள 
ந�ாக்கி: �ானும் உன்மைன ஆக்கிமைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறதில்மை�;
�ீ நபா, இனிப் பாவஞ்கசய்யாநத என்றார்.

4. நரா�ர் 6: 12-14, 23

12 ஆமைகயால், �ீங்கள் சரீர இச்மைசகளின்படி பாவத்திற்குக் 
கீழ்ப்படியத்தக்கதாக, சாவுக்நகதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம்
ஆளாதிருப்பதாக.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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13 �ீங்கள் உங்கள் அவயவங்கமைள அ�ீதியின் ஆயுதங்களாகப் 
பாவத்திற்கு ஒப்புக்ககாடா�ல், உங்கமைள �ரித்நதாரிலிருந்து 
பிமைழத்திருக்கிறவர்களாக நதவனுக்கு ஒப்புக்ககாடுத்து, 
உங்கள் அவயவங்கமைள �ீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக நதவனுக்கு 
ஒப்புக்ககாடுங்கள்.

14 �ீங்கள் �ியாயப்பிர�ாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிரா�ல் கிருமைபக்குக் 
கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால், பாவம் உங்கமைள ந�ற்ககாள்ள�ாட்டாது.

23 பாவத்தின் சம்பளம் �ரணம்; நதவனுமைடய கிருமைபவரந�ா 
�ம்முமைடய கர்த்தராகிய இநயசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான 

�ித்தியGீவன்.

5. நயாவான் 9: 1-3, 6, 7

1 அவர் அப்புறம் நபாமைகயில் பிறவிக்குருடனாகிய ஒரு �னுஷமைனக் 
கண்டார்.

2 அப்கபாழுது அவருமைடய சீஷர்கள் அவமைர ந�ாக்கி: ரபீ, இவன் 
குருடனாய்ப் பிறந்தது யார் கசய்த பாவம், இவன்கசய்த பாவந�ா, 
இவமைனப் கபற்றவர்கள் கசய்த பாவந�ா என்று நகட்டார்கள்.

3 இநயசு பிரதியுத்தர�ாக: அது இவன் கசய்த பாவமு�ல்�, 
இவமைனப் கபற்றவர்கள் கசய்த பாவமு�ல்�, நதவனுமைடய 
கிரிமையகள் இவனிடத்தில் கவளிப்படும்கபாருட்டு இப்படிப் 
பிறந்தான்.

6 இமைவகமைளச் கசால்லி, அவர் தமைரயிந� துப்பி, உ�ிழ்�ீரினால் 
நசறுண்டாக்கி, அந்தச் நசற்மைறக் குருடனுமைடய கண்களின்ந�ல் 
பூசி:

7 �ீ நபாய், சீந�ாவாம் குளத்திந� கழுவு என்றார். சீந�ாவாம் 
என்பதற்கு அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்த�ாம். அப்படிநய அவன் 
நபாய்க் கழுவி, பார்மைவயமைடந்தவனாய்த் திரும்பிவந்தான்.

6. �த்நதயு 5 : 2, 17, 18

2 அப்கபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபநதசித்துச் கசான்னது என்னகவன்றால்:

17 �ியாயப்பிர�ாணத்மைதயானாலும் தீர்க்கதரிசனங்கமைளயானாலும் 
அழிக்கிறதற்கு வந்நதன் என்று எண்ணிக்ககாள்ளாநதயுங்கள்; 
அழிக்கிறதற்கு அல்�, �ிமைறநவற்றுகிறதற்நக வந்நதன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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18 வானமும் பூ�ியும் ஒழிந்துநபானாலும், 
�ியாயப்பிர�ாணத்திலுள்ளகதல்�ாம் �ிமைறநவறு�ளவும், அதில் 
ஒரு எழுத்தாகிலும், ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒழிந்து நபாகாது
என்று க�ய்யாகநவ உங்களுக்குச் கசால்லுகிநறன்.

7. �டபடிகள் 4 : 33

33 கர்த்தராகிய இநயசுவின் உயிர்த்கதழுதமை�க்குறித்து 
அப்நபாஸ்த�ர் �ிகுந்த ப��ாய்ச் சாட்சிககாடுத்தார்கள்; 
அவர்ககளல்�ார்ந�லும் பூரண கிருமைப உண்டாயிருந்தது.

8. �டபடிகள் 5: 12, 14-16

12 அப்நபாஸ்த�ருமைடய மைககளினாந� அந�க அமைடயாளங்களும் 
அற்புதங்களும் Gனங்களுக்குள்நள கசய்யப்பட்டது. எல்�ாரும் 
ஒரு�னப்பட்டு சாக�ாந�ானுமைடய �ண்டபத்தில் இருந்தார்கள்.

14 திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் விசுவாசமுள்ளவர்களாகிக் 
கர்த்தரிடத்தில் அதிக�திக�ாய்ச் நசர்க்கப்பட்டார்கள்.

15 பிணியாளிகமைளப் படுக்மைககளின் ந�லும் கட்டில்களின்ந�லும் 
கிடத்தி, �டந்துநபாமைகயில் அவனுமைடய �ிழ�ாகிலும் அவர்களில் 
சி�ர்ந�ல் படும்படிக்கு அவர்கமைள கவளிநய வீதிகளில் 
ககாண்டுவந்து மைவத்தார்கள்.

16 சுற்றுப்பட்டணங்களிலு�ிருந்து திரளான Gனங்கள் 
பிணியாளிகமைளயும் அசுத்த ஆவிகளால் 
வாதிக்கப்பட்டவர்கமைளயும் எருசந�முக்குக் ககாண்டுவந்தார்கள்; 
அவர்ககளல்�ாரும் குண�ாக்கப்பட்டார்கள்.

9. �டபடிகள் 20 : 7-12

7 வாரத்தின் முதல்�ாளிந�, அப்பம் பிட்கும்படி சீஷர்கள் 
கூடிவந்திருக்மைகயில், பவுல் �று�ாளிந� 
புறப்படநவண்டுக�ன்றிருந்து, அவர்களுடநன சம்பாஷித்து, 
�டுராத்திரி �ட்டும் பிரசங்கித்தான்.

8 அவர்கள் கூடியிருந்த ந�ல்வீட்டிந� அந�க விளக்குகள் 
மைவத்திருந்தது.

9 அப்கபாழுது ஐத்திகு என்னும் நபர்ககாண்ட ஒரு வாலிபன் 
Gன்னலில் உட்கார்ந்திருந்து, பவுல் க�டுந�ரம் பிரசங்கம் 
பண்ணிக்ககாண்டிருக்மைகயில், �ிகுந்த தூக்க�மைடந்து, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ித்திமைர�யக்கத்தினால் சாய்ந்து, மூன்றாம் க�த்மைதயிலிருந்து 
கீநழ விழுந்து, �ரித்தவனாய் எடுக்கப்பட்டான்.

10 உடநன பவுல் இறங்கிப்நபாய், அவன்ந�ல் விழுந்து, அவமைன 
அமைணத்துக்ககாண்டு: க�ங்காதிருங்கள், இவன் உயிர் 
இவனுக்குள் இருக்கிறது என்றான்.

11 பின்பு ஏறிப்நபாய், அப்பம் பிட்டு புசித்து, விடியற்கா��ளவும் 
கவகுந�ரம் நபசிக்ககாண்டு, பின்பு புறப்பட்டான்.

12 அந்த வாலிபமைன அவர்கள் உயிருள்ளவனாகக் 
கூட்டிக்ககாண்டுவந்து, �ிகுந்த ஆறுத�மைடந்தார்கள்.

10. �டபடிகள் 26 : 8

8 நதவன் �ரித்நதாமைர எழுப்புகிறது �ம்பப்படாத காரியக�ன்று 
�ீங்கள் எண்ணுகிறகதன்ன?

11. லூக்கா 1 : 37

37 நதவனாந� கூடாத காரியம் ஒன்று�ில்மை� என்றான்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆநராக்கியம்

1. 521 : 5-6

உருவாக்கப்பட்டமைவ அமைனத்தும் கடவுளின் நவமை�, எல்�ாந� �ல்�து.

2. 519 : 3-6

ஆன்�ீக பமைடப்பு அவருமைடய எல்மை�யற்ற தன்னிமைறவு �ற்றும் 
அழியாத ஞானத்தின் வளர்ச்சியாகவும், கவளிப்பாடாகவும் 
இருந்ததால், அவர் எப்படி நவறுவித�ாக இருக்க முடியும்?

3. 525 : 20-29

எல்�ாம் �ல்�து அல்�து தகுதியானது, கடவுள் பமைடத்தார். எதுவுந� 
பயனற்றது அல்�து தமைடகசய்யப்பட்டமைவ, அவர் கசய்யவில்மை�, 
எனநவ அதன் உண்மை�யற்ற தன்மை�. ஆதியாக� விஞ்ஞானத்தில், 
அவர் உருவாக்கிய அமைனத்மைதயும் அவர் கண்டார், "இநதா, அது �ிகவும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ல்�து" என்று படித்நதாம். கார்நபாரியல் பு�ன்கள் நவறுவித�ாக 
அறிவிக்கின்றன; சத்தியத்தின் பதிவுகமைளப் நபா�நவ பிமைழயின் 
வர�ாற்றிற்கும் �ாம் அநத கவனம் கசலுத்தினால், பாவம் �ற்றும் இறப்பு
பற்றிய நவதப்பூர்வ பதிவு கபாருள் பு�ன்களின் தவறான முடிவுக்கு 
சாதக�ானது. பாவம், ந�ாய், �ற்றும் �ரணம் ஆகியமைவ �ல்�மைவ 
என்பதால் அமைவ உண்மை�யற்றமைவ என்று கருதப்பட நவண்டும், 
கடவுநள.

4. 472 : 9-12

ந�ாய், பாவம் �ற்றும் �ரணம் ஆகியமைவ தீங்கு விமைளவிப்பதால்,
கடவுளிட�ிருந்து நதான்றவில்மை� அல்�து அவருமைடய
அரசாங்கத்திற்கு கசாந்த�ானமைவ அல்�.  அவருமைடய சட்டம்,
சரியாக புரிந்து ககாள்ளப்பட்டு,  அவற்மைற அழிக்கிறது.  இந்த
அறிக்மைககளுக்கான ஆதாரங்கமைள இநயசு அளித்தார்.

5. 11 : 9-21

கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானத்தின் உடல் ரீதியான சிகிச்மைசமுமைற, இநயசுவின்
கா�த்மைதப் நபா�நவ, கதய்வீக நகாட்பாட்டின் கசயல்பாட்டிலிருந்து 
விமைளகிறது, அதற்கு முன்னர் பாவமும் ந�ாயும் �னித �னவில் 
அவற்றின் யதார்த்தத்மைத இழந்து இயற்மைகயாகநவ 
�மைறந்துவிடுகின்றன, ந�லும் இருள் கவளிச்சத்திற்கும் பாவத்திற்கும் 
சீர்திருத்தத்திற்கு இட�ளிக்கிறது . இப்நபாது, அப்படியானால், இந்த 
வலிமை�யான பமைடப்புகள் இயற்மைகக்கு அப்பாற்பட்டமைவ அல்�, 
ஆனால் �ிகவும் இயற்மைகயானமைவ. அமைவ இம்�ானுநவலின் 
அமைடயாளம், அல்�து "கடவுள் �ம்முடன்" - ஒரு கதய்வீக கசல்வாக்கு 
�னித �னவில் எப்நபாதும் உள்ளது �ற்றும் �ீண்டும் �ீண்டும் வருகிறது,
முன்பு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்டபடி இப்நபாது வருகிறது,

சிமைறப்பிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு [உணர்வு] 
விடுதமை�மையப் பிரசங்கிக்க,
பார்மைவயற்றவர்களுக்கு பார்மைவ �ீட்கிறது,
சிராய்ப்புற்றவர்கமைள சுதந்திர�ாக அமை�க்க.

6. 206 : 26-31

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 11, 2021
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய், �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யானதா?

கடவுள் ந�ாமையயும் �ரணத்மைதயும் அனுப்புவதற்குப் பதி�ாக, அவர் 
அவர்கமைள அழித்து, அழியாமை�மைய கவளிச்சத்திற்குக் 
ககாண்டுவருகிறார். சர்வ வல்�மை�யுள்ள �ற்றும் எல்மை�யற்ற �னம் 
அமைனத்மைதயும் உருவாக்கியது �ற்றும் அமைனத்மைதயும் உள்ளடக்கியது.
இந்த �னம் தவறுகமைளச் கசய்யாது, பின்னர் அவற்மைறச் சரிகசய்யும். 
கடவுள் �னிதமைன பாவம் கசய்யநவா, ந�ாய்வாய்ப்படநவா, இறக்கநவா
காரண�ல்�.

7. 302 : 8-13, 19-24

கடவுள் எல்�ாவற்றிலும், �ித்திய�ாகவும் தன்னுமைடயவராக 
இருக்கும்நபாது, �னிதன் உண்மை�யானமைத இழக்க ந�ரிடும். �னம் 
ஒரு கபாருளில் உள்ளது, �ற்றும் இன்பங்கள் �ற்றும் வலிகள் என்று 
அமைழக்கப்படுபமைவ, பிறப்பு, பாவம், ந�ாய் �ற்றும் கபாருளின் �ரணம் 
ஆகியமைவ உண்மை�யானமைவ என்ற கருத்து உண்மை�யானது; இந்த 
�ம்பிக்மைக எப்நபாதும் இழக்கப்படும்.

பிதா பரிபூரணராக இருப்பமைதப் நபா�நவ �னிதனும் பரிபூரணனாக
இருப்பமைத விஞ்ஞானம் கவளிப்படுத்துகிறது,  ஏகனன்றால் ஆன்�ீக
�னிதனின் ஆத்�ா அல்�து �னம் கடவுள்,  அமைனவரின் கதய்வீக
நகாட்பாடு,  ந�லும் இந்த உண்மை�யான �னிதன் உணர்வுக்கு பதி�ாக
ஆத்�ாவால் �ிர்வகிக்கப்படுகிறான்,  ஆவியின் சட்டத்தால்,  கபாருளின்
சட்டங்கள் என்று அமைழக்கப்படுவதன் மூ�ம் அல்�.

8. 207 : 10-14

தீமை� �ிக உயர்ந்ததல்�; �ல்�து உதவியற்றது அல்�; கபாருளின் 
சட்டங்கள் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ முதன்மை�யானமைவ அல்�, 
ஆவியின் விதி இரண்டாம் �ிமை�. இந்த பாடம் இல்�ா�ல், பரிபூரண 
தந்மைதயின் அல்�து �னிதனின் கதய்வீக நகாட்பாட்டின் பார்மைவமைய 
இழக்கிநறாம்.

9. 147 : 32-6

இநயசு ஒருநபாதும் ந�ாமையப் பற்றி ஆபத்தானது அல்�து 
குணப்படுத்துவது கடினம் என்று நபசவில்மை�. அவர் குண�மைடயத் 
தவறிய ஒரு வழக்மைக அவருமைடய �ாணவர்கள் அவரிடம் ககாண்டு 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 11, 2021
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய், �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யானதா?

வந்தநபாது, அவர், “விசுவாச�ற்ற தமை�முமைறயினநர,” குண�மைடய 
நதமைவயான சக்தி �னதில் இருப்பமைதக் குறிக்கிறது. அவர் எந்த 
�ருந்துகமைளயும் பரிந்துமைரக்கவில்மை�, கபாருள் சட்டங்களுக்கு 
கீழ்ப்படியக்கூடாது என்று வலியுறுத்தினார், ஆனால் அவர்களுக்கு 
ந�ரடியாக கீழ்ப்படியா�ல் கசயல்பட்டார்.

10.   476 : 32-4

இநயசு அறிவியலில் பரிபூரண �னிதமைரக் கண்டார், அவர் 
பாவமுள்ள �னிதனுக்கு �னிதர்களுக்குத் நதான்றும் இடத்தில் 
நதான்றினார். இந்த பரிபூரண �னிதனில் இரட்சகர் கடவுளின் 
கசாந்த சாயமை�க் கண்டார், �னிதமைனப் பற்றிய இந்த சரியான 
பார்மைவ ந�ாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்தியது.

11.   26 : 14-18, 28-30

கதய்வீக சத்தியம், வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு பாவம், ந�ாய் �ற்றும் 
இறப்பு ஆகியவற்றின் �தீு இநயசுவுக்கு அதிகாரம் அளித்தது. அவரது 
ந�ாக்கம் வானத்தின் அறிவியமை� கவளிப்படுத்துவதும், கடவுள் என்ன, 
�னிதனுக்காக அவர் என்ன கசய்கிறார் என்பமைதயும் �ிரூபிப்பதாகும்.

எங்கள் �ாஸ்டர் கவறும் நகாட்பாடு, நகாட்பாடு அல்�து 
�ம்பிக்மைகமைய கற்பிக்கவில்மை�. அவர் கற்பித்த �ற்றும் 
கமைடப்பிடித்த அமைனத்து உண்மை�யான உயிரினங்களின் கதய்வீக 
நகாட்பாடு அது.

12.   231 : 20-29

உங்கமைள பாவத்மைத விட உயர்ந்தவராக மைவத்திருப்பது, ஏகனன்றால் 
கடவுள் உங்கமைள விட ந�ன்மை�யாக்கி �னிதமைன ஆளுகிறார், 
உண்மை�யான ஞானம். பாவத்திற்கு அஞ்சுவது என்பது அன்பின் 
சக்திமையயும், கடவுளுடனான �னிதனின் உறவில் இருப்பதற்கான 
கதய்வீக அறிவியமை�யும் தவறாகப் புரிந்துககாள்வது, - அவருமைடய 
அரசாங்கத்மைத சந்நதகிப்பது �ற்றும் அவருமைடய சர்வ வல்�மை�யுள்ள 
கவனிப்மைப அவ�ம்பிக்மைகப்படுத்துவது. ந�ாய் �ற்றும் �ரணத்மைத விட 
உங்கமைள உயர்ந்தவராக மைவத்திருப்பது ச��ான புத்திசாலித்தனம், 
அது கதய்வீக அறிவியலுக்கு இணங்க. �ீங்கள் கடவுமைள முழுமை�யாகக் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 11, 2021
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய், �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யானதா?

கண்டுபிடித்து, அமைவ அவருமைடய பமைடப்பின் ஒரு பகுதியாக இல்மை� 
என்பமைத அறிந்தால், அவர்களுக்கு அஞ்சுவது சாத்திய�ில்மை�.

13.   494 : 30-3

எங்கள் எG�ான் பிசாசுகமைள (தீமை�கமைள) கவளிநயற்றி, 
ந�ாயுற்றவர்கமைள குணப்படுத்தினார். தம்மை�ப் பின்பற்றுபவர்கமைளப் 
பற்றியும் கசால்� நவண்டும், அவர்கள் பயத்மைதயும் எல்�ா தீமை�மையயும்
தங்களிட�ிருந்தும் �ற்றவர்களிட�ிருந்தும் கவளிநயற்றி 
ந�ாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்துகிறார்கள். �னிதன் கடவுளால் 
ஆளப்படும் நபாகதல்�ாம், கடவுள் �னிதர்கமைள �னிதர்களால் 
குண�ாக்குவார். உண்மை� பத்கதான்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு 
கசய்தமைதப் நபா�நவ இப்நபாது பிமைழமைய கவளிப்படுத்துகிறது.

14.   495 : 6-16

ந�ாய் உண்மை� அல்�து சத்தியத்தின் நயாசமைன என்றால், �ீங்கள் 
ந�ாமைய அழிக்க முடியாது, முயற்சி கசய்வது அபத்த�ானது. எங்கள் 
எG�ானர் கசய்தமைதப் நபா�நவ, ந�ாமையயும் பிமைழமையயும் 
வமைகப்படுத்துங்கள், "சாத்தான் கட்டுப்பட்டவர்" என்று அவர் 
நபசியநபாது, �னித �ம்பிக்மைகயின் அடிப்பமைடயில் கசயல்படும் 
சத்தியத்தின் உயிமைரக் ககாடுக்கும் சக்தியில் பிமைழக்கான ஒரு 
இமைறயாண்மை� �ருந்மைதக் கண்டுபிடி, இது சிமைற திறக்கும் ஒரு சக்தி 
நபான்ற கதவுகள் பிமைணக்கப்பட்டுள்ளன, ந�லும் 
சிமைறப்பிடிக்கப்பட்டவர்கமைள உடல் ரீதியாகவும் ஒழுக்க ர ீதியாகவும் 
விடுவிக்கின்றன.

ந�ாய் அல்�து பாவத்தின் �ாமைய உங்கமைளத் தூண்டும்நபாது, 
கடவுளிடமும் அவருமைடய நயாசமைனயுடனும் உறுதியாக 
ஒட்டிக்ககாள்கின்றன. உங்கள் சிந்தமைனயில் �ிமை�த்திருக்க 
அவருமைடய சாயமை�த் தவிர நவறு எமைதயும் அனு�திக்காதீர்கள்.

15.   391 : 7-9

ந�ாயின் ஆரம்ப அல்�து ந�ம்பட்ட கட்டங்களுக்கு குருட்டு �ற்றும் 
அமை�தியான ச�ர்ப்பிப்புக்கு பதி�ாக, அவர்களுக்கு எதிராக 
கிளர்ச்சி அதிகரிக்கும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 11, 2021
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய், �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யானதா?

16.   390 : 20-26

சிந்தமைனயின் �தீு வளர பாவம் அல்�து ந�ாய் குறித்த எந்தகவாரு 
நகாரிக்மைகயும் இல்மை�. அது சட்டவிநராத�ானது என்ற உறுதியான 
�ம்பிக்மைகயுடன் அமைத �ிராகரிக்கவும், ஏகனன்றால் கடவுள் பாவத்மைத
விட ந�ாமைய எழுதியவர் இல்மை� என்பமைத �ீங்கள் அறிவீர்கள். பாவம் 
அல்�து ந�ாயின் அவசியத்மைத ஆதரிப்பதற்கான அவருமைடய எந்த 
சட்டமும் உங்களிடம் இல்மை�, ஆனால் அந்த நதமைவமைய �றுப்பதற்கும் 
ந�ாயுற்றவர்கமைள குணப்படுத்துவதற்கும் உங்களுக்கு கதய்வீக 
அதிகாரம் உள்ளது.

17.   393 : 8-15

�னம் என்பது கார்நபாரியல் பு�ன்களின் எG�ானர், ந�லும் ந�ாய், 
பாவம் �ற்றும் �ரணத்மைத கவல்� முடியும். கடவுள் ககாடுத்த இந்த 
அதிகாரத்மைத பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் உடமை�க் மைகப்பற்றி, அதன் 
உணர்மைவயும் கசயமை�யும் �ிர்வகிக்கவும். �ல்�மைதப் நபா�ல்�ா�ல் 
எல்�ாவற்மைறயும் எதிர்க்க ஆவியின் ப�த்தில் எழுந்திருங்கள். கடவுள் 
�னிதமைன இதற்குத் தகுதியுள்ளவராக்கியுள்ளார், ந�லும் �னிதனுக்கு 
கதய்வீக�ாக வழங்கப்பட்ட திறமைனயும் சக்திமையயும் எதுவும் தடுக்க 
முடியாது.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ந�ரி நபக்கர் எடி

தினசரி ப6பம்

ஒவ்கவாரு �ாளும் கGபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் �ிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 11, 2021
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய், �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யானதா?

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

சர்ச் மைகநயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

ந�ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் ந�ாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமைள
விநராதந�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்நபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுந� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சநகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்நதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆந�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட நவண்டும்.

சர்ச் மைகநயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �ன�� ஆந�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ந�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய நவண்டிய கடமை�மைய �றக்கநவா
புறக்கணிக்கநவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
�ியாயந்தீர்க்கப்படுவார், �ியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகநயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நGம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


