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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஏப்ரல் 25, 2021

தமை�ப்ப — �ரணத்தின் நன்னடத்மைத

ககால்டன் உமைர:  எகபசியர் 5 : 14

"ஆத�ால், தூங்குகிற நீ விழித்து, �ரித்ததாமைர விட்டு எழுந்திரு,
அப்பபாழுது கிறிஸ்து உன்மைனப் பிரகாசிப்பிப்பாபரன்று

பசால்லியிருக்கிறார்."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:  1 பகாரிந்தியர் 15 : 50-54 

50 சதகாதரதர, நான் பசால்லுகிறபதன்னபவனில், �ாம்சமும் 
இரத்தமும் ததவனுமைடய ராஜ்யத்மைதச் சுதந்தரிக்க�ாட்டாது; 
அழிவுள்ளது அழியாமை�மையச் சுதந்தரிப்பது�ில்மை�.

51 இததா, ஒரு இரகசியத்மைத உங்களுக்கு அறிவிக்கிதறன்; 
நாப�ல்�ாரும் நித்திமைரயமைடவதில்மை�; ஆகிலும் கமைடசி 
எக்காளம் பதானிக்கும்தபாது, ஒரு நி�ிஷத்தித�, ஒரு 
இமை�ப்பபாழுதித�, நாப�ல்�ாரும் �றுரூப�ாக்கப்படுதவாம்.

52 எக்காளம் பதானிக்கும், அப்பபாழுது �ரித்ததார் 
அழிவில்�ாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் 
�றுரூப�ாக்கப்படுதவாம்.

53 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், சாவுக்தகதுவாகிய இது 
சாவாமை�மையயும் தரித்துக்பகாள்ளதவண்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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54 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், சாவுக்தகதுவாகிய இது 
சாவாமை�மையயும் தரித்துக்பகாள்ளும்தபாது, �ரணம் பHய�ாக 
விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்மைத நிமைறதவறும்.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 17 : 1 (ह ेयहोवा!), 15

1 கர்த்தாதவ, நியாயத்மைதக் தகட்டருளும், என் கூப்பிடுதமை�க் 
கவனியும்; கபட�ில்�ாத உதடுகளினின்று பிறக்கும் என் 
விண்ணப்பத்திற்குச் பசவிபகாடும்.

15 நாதனா நீதீயில் உம்முமைடய முகத்மைதத் தரிசிப்தபன்; நான் 
விழிக்கும்தபாது உ�து சாய�ால் திருப்தியாதவன்.

2. சங்கீதம் 68 : 20

20 நம்முமைடய ததவன் இரட்சிப்மைப அருளும் ததவனாயிருக்கிறார்; 
ஆண்டவராகிய கர்த்தரால் �ரணத்திற்கு நீங்கும் வழிகளுண்டு.

3. ஓசியா 13: 4 (நான்), 9, 14 (க்கு 2nd :)

4 நான் உன்மைன எகிப்து ததசத்திலிருந்து அமைழத்துவந்ததுமுதல் உன்
ததவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிதறன்; ஆமைகயால் நீ என்மைனயன்றி 
தவதற ததவமைன அறியதவண்டாம்; என்மைனயன்றி இரட்சகர் 
ஒருவரும் இல்மை�.

9 இஸ்ரதவத�, நீ உனக்குக் தகடுண்டாக்கிக்பகாண்டாய்; ஆனாலும் 
என்னிடத்தில் உனக்குச் சகாயம் உண்டு.

14 அவர்கமைள நான் பாதாளத்தின் வல்�மை�க்கு நீங்க�ாக்கி �ீட்தபன்;
அவர்கமைள �ரணத்துக்கு நீங்க�ாக்கி விடுவிப்தபன்; �ரணத�, 
உன் வாமைதகள் எங்தக? பாதாளத� உன் சங்காரம் எங்தக? 
�ன�ாறுதல் என் கண்களுக்கு �மைறவானதாயிருக்கும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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4. லூக்கா 4 : 1 (க்கு 1st ,)

1 இதயசு பரிசுத்த ஆவியினாத� நிமைறந்தவராய் 
தயார்தாமைனவிட்டுத் திரும்பி.

5. லூக்கா 8 : 40-42 (க்கு 1st.), 49-56 (க்கு :) 

40 இதயசு திரும்பி வந்ததபாது, Hனங்கபளல்�ாரும் அவருக்காகக் 
காத்திருந்தபடியால் அவமைரச் சந்ததாஷ�ாய் 
ஏற்றுக்பகாண்டார்கள்.

41 அப்பபாழுது பHபஆ�யத்தமை�வனாகிய யவீரு என்னும் தபருள்ள 
ஒருவன் வந்து. இதயசுவின் பாதத்தில் விழுந்து பன்னிரண்டு 
வயதுள்ள தன்னுமைடய ஒதர கு�ாரத்தி �ரண 
அவஸ்மைதயாயிருந்தபடியால்,

42 தன் வீட்டிற்கு வரும்படி அவமைர தவண்டிக்பகாண்டான். அவர் 
தபாமைகயில் திரளான Hனங்கள் அவமைர பநருக்கினார்கள்.

49 அவர் இப்படிப் தபசிக்பகாண்டிருக்மைகயில், 
பHபஆ�யத்தமை�வனுமைடய வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து, 
அவமைன தநாக்கி: உம்முமைடய கு�ாரத்தி �ரித்துப்தபானாள், 
தபாதகமைர வருத்தப்படுத்த தவண்டாம் என்றான்.

50 இதயசு அமைதக் தகட்டு: பயப்படாதத; விசுவாசமுள்ளவனாயிரு, 
அப்பபாழுது அவள் இரட்சிக்கப்படுவாள் என்றார்.

51 அவர் வீட்டில் வந்ததபாது, தபதுருமைவயும் யாக்தகாமைபயும் 
தயாவாமைனயும் பபண்ணின் தகப்பமைனயும் தாமையயும் தவிர 
தவபறாருவமைரயும் உள்தள வரபவாட்டா�ல்,

52 எல்�ாரும் அழுது அவமைளக்குறித்துத் துக்கங்பகாண்டாடுகிறமைதக் 
கண்டு: அழாததயுங்கள், அவள் �ரித்துப்தபாகவில்மை�, 
நித்திமைரயாயிருக்கிறாள் என்றார்.

53 அவள் �ரித்துப்தபானாபளன்று அவர்கள் அறிந்ததினால், அவமைரப்
பார்த்து நமைகத்தார்கள்.

54 எல்�ாமைரயும் அவர் பவளிதய தபாகப்பண்ணி, அவளுமைடய 
மைகமையப்பிடித்து: பிள்மைளதய எழுந்திரு என்றார்.

55 அப்பபாழுது அவள் உயிர் திரும்ப வந்தது, உடதன அவள் 
எழுந்திருந்தாள்; அவளுக்கு ஆகாரங்பகாடுக்கக் கட்டமைளயிட்டார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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56 அவள் தாய்தகப்பன்�ார் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்பபாழுது 
நடந்தமைத ஒருவருக்கும் பசால்�ா�லிருக்கும்படி அவர்களுக்குக் 
கட்டமைளயிட்டார்.

6. லூக்கா 17 : 20, 21

20 ததவனுமைடய ராஜ்யம் எப்பபாழுது வருப�ன்று, பரிதசயர் 
அவரிடத்தில் தகட்டபபாழுது, அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தர�ாக. 
ததவனுமைடய ராஜ்யம் பிரத்தியட்ச�ாய் வராது.

21 இததா, இங்தக என்றும், அததா, அங்தக என்றும் 
பசால்�ப்படுகிறதற்கும் ஏதுவிராது; இததா, ததவனுமைடய ராஜ்யம் 
உங்களுக்குள் இருக்கிறதத என்றார்.

7. கரா�ர் 6 : 16-18, 22, 23

16 �ரணத்துக்தகதுவான பாவத்துக்கானாலும், நீதிக்தகதுவான 
கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும், எதற்குக் கீழ்ப்படியும்படி உங்கமைள 
அடிமை�களாக ஒப்புக்பகாடுக்கிறீர்கதளா, அதற்தக கீழ்ப்படிகிற 
அடிமை�களாயிருக்கிறீர்கபளன்று அறியீர்களா?

17 முன்தன நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிமை�களாயிருந்தும், இப்பபாழுது 
உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபததச சட்டத்திற்கு நீங்கள் 
�னப்பூர்வ�ாய்க் கீழ்ப்படிந்ததினாத� ததவனுக்கு ஸ்ததாத்திரம்.

18 பாவத்தினின்று நீங்கள் விடுதமை�யாக்கப்பட்டு, நீதிக்கு 
அடிமை�களானீர்கள்.

22 இப்பபாழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதமை�யாக்கப்பட்டு, 
ததவனுக்கு அடிமை�களானதினால், பரிசுத்த�ாகுதல் உங்களுக்குக் 
கிமைடக்கும் ப�ன், முடிதவா நித்தியHீவன்.

23 பாவத்தின் சம்பளம் �ரணம்; ததவனுமைடய கிருமைபவரத�ா 
நம்முமைடய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான 
நித்தியHீவன்.

8. 1 கபதுரு 1 : 3-6 (க்கு 1st ,), 7-9, 13-16

3 நம்முமைடய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய 
ததவனுக்கு ஸ்ததாத்திரம் உண்டாவதாக;

4 அவர், இதயசுகிறிஸ்து �ரித்ததாரிலிருந்து எழுந்ததினாத�, 
அழியாததும் �ாசற்றதும் வாடாதது�ாகிய சுதந்தரத்திற்தகதுவாக, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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Hீவனுள்ள நம்பிக்மைக உண்டாகும்படி, த�து �ிகுந்த 
இரக்கத்தின்படிதய நம்மை� �றுபடியும் பHநிப்பித்தார்.

5 கமைடசிக்கா�த்தித� பவளிப்பட ஆயத்த�ாக்கப்பட்டிருக்கிற 
இரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்மைதக் பகாண்டு ததவனுமைடய 
ப�த்தினாத� காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்தச் சுதந்தரம் 
பரத�ாகத்தில் மைவக்கப்பட்டிருக்கிறது.

6 இதித� நீங்கள் �ிகவும் சந்ததாஷப்படுகிறீர்கள்; என்றாலும், 
துன்பப்படதவண்டியது அவசிய�ானதால், இப்பபாழுது 
பகாஞ்சக்கா�ம் ப�வித�ான தசாதமைனகளினாத� 
துக்கப்படுகிறீர்கள்.

7 அழிந்துதபாகிற பபான் அக்கினியினாத� தசாதிக்கப்படும்; 
அமைதப்பார்க்கிலும் அதிக விமை�தயறப்பபற்றதாயிருக்கிற உங்கள் 
விசுவாசம் தசாதிக்கப்பட்டு, இதயசுகிறிஸ்து பவளிப்படும்தபாது 
உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியும் கனமும் �கிமை�யுமுண்டாகக் 
காணப்படும்.

8 அவமைர நீங்கள் காணா�லிருந்தும் அவரிடத்தில் 
அன்புகூருகிறீர்கள்; இப்பபாழுது அவமைரத் தரிசியா�லிருந்தும் 
அவரிடத்தில் விசுவாசம் மைவத்து, பசால்லிமுடியாததும் 
�கிமை�யால் நிமைறந்தது�ாயிருக்கிற சந்ததாஷமுள்ளவர்களாய்க் 
களிகூர்ந்து,

9 உங்கள் விசுவாசத்தின் ப�னாகிய ஆத்து�ரட்சிப்மைப 
அமைடகிறீர்கள்.

13 ஆமைகயால், நீங்கள் உங்கள் �னதின் அமைரமையக் கட்டிக்பகாண்டு, 
பதளிந்தபுத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து; இதயசு கிறிஸ்து 
பவளிப்படும்தபாது உங்களுக்கு அளிக்கப்படுங் கிருமைபயின்த�ல் 
பூரண நம்பிக்மைகயுள்ளவர்களாயிருங்கள்.

14 நீங்கள் முன்தன உங்கள் அறியாமை�யினாத� பகாண்டிருந்த 
இச்மைசகளின்படி இனி நடவா�ல், கீழ்ப்படிகிற 
பிள்மைளகளாயிருந்து,

15 உங்கமைள அமைழத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறதுதபா�, நீங்களும் 
உங்கள் நடக்மைககபளல்�ாவற்றித�யும் பரிசுத்தராயிருங்கள்.

16 நான் பரிசுத்தர், ஆமைகயால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று 
எழுதியிருக்கிறதத.

9. 2 பகாரிந்தியர் 5: 1, 4-10 (க்கு ;)

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: �ரணத்தின் நன்னடத்மைத

1 பூ�ிக்குரிய கூடார�ாகிய நம்முமைடய வீடு அழிந்துதபானாலும், 
ததவனால் கட்டப்பட்ட மைகதவமை�யல்�ாத நித்திய வீடு 
பரத�ாகத்தித� ந�க்கு உண்படன்று அறிந்திருக்கிதறாம்.

4 இந்தக் கூடாரத்திலிருக்கிற நாம் பாரஞ்சு�ந்து தவிக்கிதறாம்; 
இந்தப் தபார்மைவமையக் கமைளந்துதபாடதவண்டுப�ன்று 
விரும்பா�ல், �ரண�ானது Hீவனாத� விழுங்கப்படுவதற்காகப் 
தபார்மைவ தரித்தவர்களாயிருக்கதவண்டுப�ன்று விரும்புகிதறாம்.

5 இதற்கு நம்மை� ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் ததவதன; ஆவிபயன்னும் 
அச்சாரத்மைத ந�க்குத் தந்தவரும் அவதர.

6 நாம் தரிசித்து நடவா�ல், விசுவாசித்து நடக்கிதறாம்.
7 இந்தத் ததகத்தில் குடியிருக்மைகயில் கர்த்தரிடத்தில் 

குடியிராதவர்களாயிருக்கிதறாப�ன்று அறிந்தும், எப்பபாழுதும் 
மைதரிய�ாயிருக்கிதறாம்.

8 நாம் மைதரிய�ாகதவயிருந்து, இந்தத்ததகத்மைத விட்டுக் 
குடிதபாகவும் கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிக�ாய் 
விரும்புகிதறாம்.

9 அதினி�ித்தத� நாம் சரீரத்தில் குடியிருந்தாலும் 
குடியிரா�ற்தபானாலும் அவருக்குப் பிரிய�ானவர்களாயிருக்க 
நாடுகிதறாம்.

10 ஏபனன்றால், சரீரத்தில் அவனவன் பசய்த நன்மை�க்காவது 
தீமை�க்காவது தக்க ப�மைன அமைடயும்படிக்கு, நாப�ல்�ாரும் 
கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக பவளிப்படதவண்டும்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 470 : 21-24

கடவுள் �னிதமைனப் பமைடத்தவர், �னிதனின் பதய்வீகக் தகாட்பாடு 
பூரண�ாக இருப்பது, பதய்வீக தயாசமைன அல்�து பிரதிபலிப்பு, 
�னிதன், பரிபூரண�ாகதவ உள்ளது. �னிதன் கடவுளின் 
பவளிப்பாடாகும்.

2. 242 : 9-14

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பதய்வீக அறிவியலில் பசார்க்கம், நல்லிணக்கம் �ற்றும் 
கிறிஸ்துவுக்கு ஒதர ஒரு வழி இருக்கிறது. இது தவறு எந்த 
யதார்த்தத்மைதயும் அறியாதது - வாழ்க்மைகயின் தவறு எந்த உணர்வும் 
இல்�ாதது - நல்�து, கடவுள் �ற்றும் அவரது பிரதிபலிப்பு 
ஆகியவற்மைற விட, �ற்றும் பு�ன்களின் வலி �ற்றும் இன்பம் என்று 
அமைழக்கப்படுவமைத விட உயர்ந்தது.

3. 324 : 4-18

உணர்வு �ற்றும் சுய சுத்திகரிப்பு முன்தனற்றத்திற்கு ஒரு சான்று. 
"இருதயத்தில் தூய்மை�யானவர்கள் பாக்கியவான்கள், ஏபனன்றால் 
அவர்கள் கடவுமைளக் காண்பார்கள்."

�னிதனின் நல்லிணக்கமும் அழியாமை�யும் இன்னும் பதளிவாகத் 
பதரியாவிட்டால், நாம் கடவுமைளப் பற்றிய உண்மை�யான 
தயாசமைனமையப் பபறவில்மை�; உடல் அமைத நிர்வகிப்பமைத 
பிரதிபலிக்கும், அது உண்மை� அல்�து பிமைழ, புரிதல் அல்�து 
நம்பிக்மைக, ஆவி அல்�து விஷயம். ஆமைகயால், "இப்தபாது அவருடன் 
பழகிக் பகாள்ளுங்கள், நிம்�தியாக இருங்கள்." விழிப்புடன், 
நிதான�ாக, விழிப்புடன் இருங்கள். வழி தநராகவும் குறுக�ாகவும் 
இருக்கிறது, இது கடவுள் �ட்டுத� வாழ்க்மைக என்ற புரிதலுக்கு 
வழிவகுக்கிறது. இது �ாம்சத்துடனான ஒரு தபார், அதில் நாம் இங்தக 
அல்�து இனித�ல் பாவம், தநாய் �ற்றும் �ரணத்மைத பவல்� தவண்டும் -
நிச்சய�ாக நாம் ஆவியின் குறிக்தகாமைள அல்�து கடவுளின் 
வாழ்க்மைகமைய அமைடவதற்கு முன்பு.

4. 291 : 12-18, 23-25 (க்கு 1st .), 28-31

யுனிவர்சல் இரட்சிப்பு முன்தனற்றம் �ற்றும் தகுதிகாண் ஆகியவற்றில் 
உள்ளது, த�லும் அமைவ இல்�ா�ல் அமைடய முடியாது. பசார்க்கம் ஒரு 
இடம் அல்�, ஆனால் �னதின் பதய்வீக நிமை�, அதில் �னதின் 
அமைனத்து பவளிப்பாடுகளும் இணக்க�ானமைவ �ற்றும் அழியாதமைவ, 
ஏபனன்றால் பாவம் இல்மை�, �னிதனுக்கு தனக்கு எந்த நீதியும் 
இல்மை�, ஆனால் "கர்த்தருமைடய �னம்" , "தவதம் பசால்வது தபால்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 25, 2021
தமை�ப்ப: �ரணத்தின் நன்னடத்மைத

�ரணம் �னிதமைனக் கண்டுபிடிப்பது தபா�, அவர் �ரணத்திற்குப் பின் 
இருப்பார், தகுதிகாண் �ற்றும் வளர்ச்சி ததமைவயான �ாற்றத்மைத 
ஏற்படுத்தும் வமைர.

எந்தபவாரு இறுதித் தீர்ப்பும் �னிதர்களுக்குக் காத்திருக்காது,
ஏபனன்றால் ஞானத்தின் தீர்ப்பு நாள் �ணிதநரமும்
பதாடர்ச்சியாகவும் வருகிறது, �னிதனின் தீர்ப்பு கூட அமைனத்து
பபாருள் பிமைழகளிலிருந்தும் வி�க்கப்படுகிறது.

5. 46 : 20-24

�ரண�ாகத் ததான்றியபின் இதயசுவின் �ாறாத உடல் நிமை�,
எல்�ா பபாருள் நிமை�மை�களுக்கும் த��ாக அவர்
உயர்த்தப்பட்டமைதத் பதாடர்ந்து; இந்த உயர்வு அவரது ஏற்றம் பற்றி
விளக்கினார்,  த�லும் கல்�மைறக்கு அப்பால் ஒரு தகுதிகாண்
�ற்றும் முற்தபாக்கான நிமை�மைய பதளிவாக பவளிப்படுத்தினார்.

6. 290 : 16-11

�ரணம் என்று அமைழக்கப்படும் �ாற்றம் பாவம், தநாய் �ற்றும் �ரணம் 
குறித்த நம்பிக்மைகமைய அழித்துவிட்டால், கமை�க்கப்பட்ட தருணத்தில் 
�கிழ்ச்சி பவல்�ப்படும், என்பறன்றும் நிரந்தர�ாக இருக்கும்; 
ஆனால் இது அவ்வாறு இல்மை�. பரிபூரணத்தால் �ட்டுத� முழுமை� 
பபறப்படுகிறது. பதய்வீக விஞ்ஞான கிறிஸ்து, சத்தியத்தில், எல்�ா 
அறியாமை�மையயும் பாவத்மைதயும் நீக்கும் வமைர, அநீதியானவர்கள் 
இன்னும் அநீதியாக இருப்பார்கள்.

�ரணத்தின் உடதனதய நம்�ிடம் இருக்கும் பாவமும் பிமைழயும் அந்த 
தநரத்தில் நின்றுவிடாது, ஆனால் இந்த பிமைழகள் இறக்கும் வமைர 
நடீிக்கும். முழு ஆன்�ீக�ாக இருக்க, �னிதன் பாவ�ற்றவனாக இருக்க 
தவண்டும், அவன் பரிபூரணத்மைத அமைடயும் தபாதுதான் அவன் 
ஆகிறான். பகாமை�காரன், பசயலில் பகால்�ப்பட்டாலும், அதன் மூ�ம் 
பாவத்மைத மைகவிட�ாட்டான். அவரது உடல் இறந்துவிட்டது என்று 
நம்புவதற்கும், அவரது பகாடூர�ான �னம் இறக்கவில்மை� என்பமைத 
அறிந்து பகாள்வதற்கும் அவர் இனி ஆன்�ீகம் இல்மை�. தீமை� 
நன்மை�யால் நிராயுதபாணியாகும் வமைர அவரது எண்ணங்கள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: �ரணத்தின் நன்னடத்மைத

தூய்மை�யானமைவ அல்�. அவரது உடல் அவரது �னமைதப் தபா�தவ 
பபாருளாகவும், தநர்�ாறாகவும் இருக்கிறது.

பாவம் �ன்னிக்கப்படும்தபாது, பாவத்தின் �த்தியில் �கிழ்ச்சி 
உண்மை�யானதாக இருக்க முடியும், உடலின் �ரணம் என்று 
அமைழக்கப்படுவது பாவத்திலிருந்து விடுபடுகிறது, �ற்றும் கடவுளின் 
�ன்னிப்பு பாவத்தின் அழிமைவத் தவிர தவபறான்று�ில்மை�, - இமைவ 
�ிகப்பபரிய தவறுகள் . கமைடசி டிரம்ப் ஒலிக்கும் தபாது அமைனத்தும் 
"ஒரு கண் இமை�ப்பதில்" �ாற்றப்படும் என்பமைத நாங்கள் அறிதவாம்; 
கிறிஸ்தவ குணத்தின் வளர்ச்சியில் ஒவ்பவாரு குமைறவான 
அமைழப்பிற்கும் �னிதர்கள் ஏற்கனதவ ப�னளிக்கும் வமைர இந்த கமைடசி 
ஞான அமைழப்பு வர முடியாது. �ரண அனுபவத்தின் �ீதான நம்பிக்மைக 
அவர்கமைள �கிமை�ப்படுத்தப்பட்டவர்களாக எழுப்புகிறது என்று 
�னிதர்கள் கற்பமைன பசய்யத் ததமைவயில்மை�.

7. 569 : 3-5

ஏததா ஒரு கா�கட்டத்தில் ஒவ்பவாரு �னிதனும், இங்தக அல்�து 
இனித�ல், கடவுமைள எதிர்க்கும் ஒரு சக்தியின் �ீதான �ரண 
நம்பிக்மைகமையப் பிடிக்க தவண்டும்.

8. 77 : 9-11

வாழ்க்மைகயின் ஆன்�ீக புரிதல் அமைடயும் வமைர, இது தபான்ற அடுத்த 
வி�ானத்தில் �ரணம் நிகழும்.

9. 409 : 27-7

வாழ்க்மைக இப்தபாது பபாருமைளப் பபாறுத்தது என்று பசால்� 
எங்களுக்கு உரிமை� இல்மை�, ஆனால் �ரணத்திற்குப் பிறகு அமைதச் 
சார்ந்து இருக்காது. வாழ்க்மைக விஞ்ஞானத்மைத அறியா�த�தய நம் 
நாட்கமைள இங்கு பச�விட முடியாது, இந்த அறியாமை�க்கான 
பவகு�திமைய கல்�மைறக்கு அப்பால் காண�ாம் என்று 
எதிர்பார்க்கிதறாம். அறியாமை�க்கான கூலியாக �ரணம் நம்மை� 
இணக்க�ாகவும் அழியா�லும் ஆக்காது. ஆன்�ீக �ற்றும் நித்திய�ான
கிறிஸ்தவ அறிவியமை� இங்தக நாம் கவனிக்கவில்மை� என்றால், 
இனித�ல் ஆன்�ீக வாழ்க்மைகக்கு நாம் தயாராக இருக்க �ாட்தடாம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 25, 2021
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"இது நித்திய Hீவன்"  என்று இதயசு கூறுகிறார்,  -  இருக்கக்கூடாது;
பின்னர் அவர் நித்திய Hீவமைன தனது பிதா �ற்றும் தன்மைனப்
பற்றிய தற்தபாமைதய அறிவாக வமைரயறுக்கிறார்,  அதாவது அன்பு,
உண்மை� �ற்றும் வாழ்க்மைக பற்றிய அறிவு.

10. 427 : 29-14

�ரணத்தின் கனமைவ இங்தக அல்�து இனித�ல் �னம் ததர்ச்சி பபற 
தவண்டும். சத்தியத்தின் இந்த எக்காள வார்த்மைதமைய பிடிக்க "நான் 
இறந்துவிட்தடன்" என்ற அதன் பசாந்த பபாருள் அறிவிப்பிலிருந்து 
சிந்தமைன எழுந்திருக்கும், "எந்த �ரணமும் இல்மை�, பசய�ற்ற 
தன்மை�யும், தநாயுற்ற பசயலும், அதிகப்படியான பசயலும் இல்மை�, 
எதிர்விமைனயும் இல்மை�."

வாழ்க்மைக உண்மை�யானது, �ரணம் �ாமைய. இதயசுவின் வழியில் 
ஆத்�ாவின் உண்மை�கமைள நிரூபிப்பது பபாருள் உணர்வின் இருண்ட 
தரிசனங்கமைள நல்லிணக்க�ாகவும் அழியாததாகவும் தீர்க்கிறது. இந்த 
உயர்ந்த தருணத்தில் �னிதனின் பாக்கியம் எங்கள் எH�ானரின் 
வார்த்மைதகமைள நிரூபிப்பதாகும்: "ஒரு �னிதன் என் பசால்மை�க் 
கமைடப்பிடித்தால், அவன் ஒருதபாதும் �ரணத்மைதக் காண �ாட்டான்." 
ஆன்�ீக உண்மை�கள் ததான்றக்கூடும் என்பதற்காக தவறான 
அறக்கட்டமைளகள் �ற்றும் பபாருள் சான்றுகள் பற்றிய சிந்தமைனமையத் 
திமைசதிருப்ப, - இது �ிகப்பபரிய சாதமைனயாகும், இதன் மூ�ம் நாம் 
பபாய்மையத் துமைடத்துவிட்டு உண்மை�க்கு இடம் பகாடுப்தபாம். ஆகதவ, 
"யாருமைடய கட்டுபவரும் பமைடப்பாளரு�ான கடவுள்" என்று நாம் 
ஆ�யத்மைத அல்�து உடமை� உண்மை�யாக நிறுவ�ாம்.

11. 74 : 10-12

இங்தக அல்�து இனித�ல் பபாருளின் வாழ்க்மைகயின் நம்பிக்மைக 
அழிந்துதபாகும்தபாது, நம்பிக்மைகமைய மைவத்திருக்கும் பிமைழ 
நம்பிக்மைகயுடன் கமைரந்து, பமைழய நிமை�க்கு திரும்புவதில்மை�.

12. 296 : 4-13

முன்தனற்றம் அனுபவத்தால் பிறக்கிறது. இது �னிதனின் பழுக்க 
மைவக்கும், இதன் மூ�ம் அழியாதவருக்கு �ரணத்மைத மைகவிடுகிறது. 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இங்தக அல்�து இனி, துன்பம் அல்�து விஞ்ஞானம் வாழ்க்மைக �ற்றும் 
�னம் பதாடர்பான அமைனத்து �ாமையகமைளயும் அழிக்க தவண்டும், 
த�லும் பபாருள் உணர்மைவயும் சுயத்மைதயும் �ீண்டும் உருவாக்க 
தவண்டும். வயதானவமைன தனது பசயல்களுடன் தள்ளி மைவக்க 
தவண்டும். சிற்றின்பம் அல்�து பாவம் எதுவும் அழியாது. ஒரு தவறான 
பபாருள் உணர்வு �ற்றும் பாவத்தின் �ரணம், கரி�ப் பபாருட்களின் 
�ரணம் அல்�, �னிதமைனயும் வாழ்க்மைகமையயும் பவளிப்படுத்துகிறது, 
இணக்க�ான, உண்மை�யான �ற்றும் நித்திய�ானமைவ.

13. 492 : 11-12

இதனால் முன்தனற்றம் இறுதியாக எல்�ா பிமைழகமைளயும் அழித்து, 
அழியாமை�மைய பவளிச்சத்திற்கு பகாண்டு வரும்.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் த�ரி தபக்கர் எடி

தினசரி ப4பம்

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

சர்ச் மைகதயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் தநாக்கங்கள் அல்�து பசயல்கமைள
விதராதத�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
பதய்வீக அன்பு �ட்டுத� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதகாதரத்துவம்,  பதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ததாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆத�ாசமைன,  பசல்வாக்கு பசலுத்துதல் அல்�து தவறாக பசல்வாக்கு
பசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தவண்டும்.

சர்ச் மைகதயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆத�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  த�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பசய்ய தவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதவா
புறக்கணிக்கதவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகதயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தHம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


