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மேகால்டன் உமைர:  மேரா�ர் 6 : 23

"மேதவனுமைடய கிருமைபவரமே�ா நம்முமைடய கர்த்தராகிய
இமேயசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்தியஜீவன்."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:  சங்கீதம்  116 : 1, 2, 6-9

1 கர்த்தர் என் சத்தத்மைதயும் என் விண்ணப்பத்மைதயும் மேகட்டதினால், 
அவரில் அன்புகூருகிமேறன்.

2 அவர் த�து செசவிமைய எனக்குச் சாய்த்தபடியால், நான் 
உயிமேராடிருக்கு�ளவும் அவமைரத் செதாழுதுசெகாள்ளுமேவன்.

6 கர்த்தர் கபடற்றவர்கமைளக் காக்கிறார்; நான் செ�லிந்து மேபாமேனன், 
அவர் என்மைன இரட்சித்தார்.

7 என் ஆத்து�ாமேவ, கர்த்தர் உனக்கு நன்மை� செசய்தபடியால், நீ உன் 
இமைளப்பாறுதலுக்குத் திரும்பு.

8 என் ஆத்து�ாமைவ �ரணத்துக்கும், என் கண்மைணக் கண்ணீருக்கும் 
என் காமை� இடறுதலுக்கும் தப்புவித்தீர்.

9 நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஜீவனுள்மேளார் மேதசத்திமே� நடப்மேபன்.

பாடம் பிரசங்கம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 23: 1-6

1 கர்த்தர் என் மே�ய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சியமைடமேயன்.
2 அவர் என்மைனப் புல்லுள்ள இடங்களில் மே�ய்த்து, அ�ர்ந்த 

தண்ணீர்கள் அண்மைடயில் என்மைனக் செகாண்டுமேபாய் விடுகிறார்.
3 அவர் என் ஆத்து�ாமைவத் மேதற்றி, தம்முமைடய நா�த்தினி�ித்தம் 

என்மைன நீதியின் பாமைதகளில் நடத்துகிறார்.
4 நான் �ரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிமே� நடந்தாலும் 

செபால்�ாப்புக்குப் பயப்பமேடன்; மேதவரீர் என்மேனாமேடகூட இருக்கிறீர்; 
உ�து மேகாலும் உ�து தடியும் என்மைனத் மேதற்றும்.

5 என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்திமைய 
ஆயத்தப்படுத்தி, என் தமை�மைய எண்செணயால் 
அபிமேGகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது.

6 என் ஜவீனுள்ள நாசெளல்�ாம் நன்மை�யும் கிருமைபயும் என்மைனத் 
செதாடரும்; நான் கர்த்தருமைடய வீட்டிமே� நீடித்த நாட்களாய் 
நிமை�த்திருப்மேபன்.

2. மேயாவான் 3 : 1-12

1 யூதருக்குள்மேள அதிகாரியான நிக்செகாமேதமு என்னப்பட்ட பரிமேசயன் 
ஒருவன் இருந்தான்.

2 அவன் இராக்கா�த்திமே� இமேயசுவினிடத்தில் வந்து: ரபீ, நீர் 
மேதவனிடத்திலிருந்து வந்த மேபாதகர் என்று அறிந்திருக்கிமேறாம், 
ஏசெனனில் ஒருவனும் தன்னுடமேன மேதவன் இராவிட்டால் நீர் 
செசய்கிற இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கமைளச் செசய்�ாட்டான் என்றான்.

3 இமேயசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: ஒருவன் �றுபடியும் 
பிறவாவிட்டால் மேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதக் காண�ாட்டான் என்று 
செ�ய்யாகமேவ செ�ய்யாகமேவ உனக்குச் செசால்லுகிமேறன் என்றார்.

4 அதற்கு நிக்செகாமேதமு: ஒரு �னுGன் முதிர்வயதாயிருக்மைகயில் 
எப்படிப் பிறப்பான்? அவன் தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இரண்டாந்தரம் 
பிரமேவசித்துப் பிறக்கக்கூடுமே�ா என்றான்.

5 இமேயசு பிரதியுத்தர�ாக: ஒருவன் ஜ�த்தினாலும் ஆவியினாலும் 
பிறவாவிட்டால் மேதவனுமைடய ராஜ்யத்தில் பிரமேவசிக்க�ாட்டான் 
என்று செ�ய்யாகமேவ செ�ய்யாகமேவ உனக்குச் செசால்லுகிமேறன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6 �ாம்சத்தினால் பிறப்பது �ாம்ச�ாயிருக்கும், ஆவியினால் பிறப்பது
ஆவியாயிருக்கும்.

7 நீங்கள் �றுபடியும் பிறக்கமேவண்டுசெ�ன்று நான் உனக்குச் 
செசான்னமைதக் குறித்து அதிசயப்படமேவண்டாம்.

8 காற்றானது தனக்கு இஷ்ட�ான இடத்திமே� வீசுகிறது, அதின் 
சத்தத்மைதக் மேகட்கிறாய், ஆகிலும் அது இன்ன இடத்திலிருந்து 
வருகிறசெதன்றும், இன்ன இடத்துக்குப் மேபாகிறசெதன்றும் உனக்குத் 
செதரியாது; ஆவியினால் பிறந்தவசெனவமேனா அவனும் அப்படிமேய 
இருக்கிறான் என்றார்.

9 அதற்கு நிக்செகாமேதமு: இமைவகள் எப்படி ஆகும் என்றான்.
10 இமேயசு அவமைன மேநாக்கி: நீ இஸ்ரமேவலில் மேபாதகனாயிருந்தும் 

இமைவகமைள அறியா�லிருக்கிறாயா?
11 செ�ய்யாகமேவ செ�ய்யாகமேவ நான் உனக்குச் செசால்லுகிமேறன், 

நாங்கள் அறிந்திருக்கிறமைதச் செசால்லி, நாங்கள் 
கண்டமைதக்குறித்துச் சாட்சிசெகாடுக்கிமேறாம், நீங்கமேளா எங்கள் 
சாட்சிமைய ஏற்றுக்செகாள்ளுகிறதில்மை�.

12 பூ�ிக்கடுத்த காரியங்கமைள நான் உங்களுக்குச் செசால்லியும் நீங்கள்
விசுவாசிக்கவில்மை�மேய, பர�காரியங்கமைள உங்களுக்குச் 
செசால்மேவனானால் எப்படி விசுவாசிப்பீர்கள்?

3. 1 மேயாவான் 5 : 5, 11, 13, 20

5 இமேயசுவானவர் மேதவனுமைடய கு�ாரசெனன்று 
விசுவாசிக்கிறவமேனயன்றி உ�கத்மைத செஜயிக்கிறவன் யார்?

11 மேதவன் ந�க்கு நித்திய ஜவீமைனத் தந்திருக்கிறார், அந்த ஜீவன் 
அவருமைடய கு�ாரனில் இருக்கிறசெதன்பமேத அந்தச்சாட்சியாம்.

13 உங்களுக்கு நித்தியஜீவன் உண்செடன்று நீங்கள் அறியவும், 
மேதவகு�ாரனுமைடய நா�த்தின் மே�ல் நீங்கள் 
விசுவாச�ாயிருக்கவும், மேதவகு�ாரனுமைடய நா�த்தின் மே�ல் 
விசுவாச�ாயிருக்கிற உங்களுக்கு இமைவகமைள 
எழுதியிருக்கிமேறன்.

20 அன்றியும், நாம் சத்தியமுள்ளவமைர அறிந்துசெகாள்வதற்கு 
மேதவனுமைடய கு�ாரன் வந்து ந�க்குப் புத்திமையத் 
தந்திருக்கிறாசெரன்றும் அறிமேவாம்; அவருமைடய கு�ாரனாகிய 
இமேயசுகிறிஸ்து என்னப்பட்ட சத்தியமுள்ளவருக்குள்ளும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இருக்கிமேறாம்; இவமேர செ�ய்யான மேதவனும் 
நித்தியஜீவனு�ாயிருக்கிறார்.

4. 1 தீமே�ாத்மேதயு 1: 12 (நான்)-17 (க்கு 1st.) 

12 என்மைனப் ப�ப்படுத்துகிற நம்முமைடய கர்த்தராகிய இமேயசுகிறிஸ்து

என்மைன உண்மை�யுள்ளவசெனன்செறண்ணி, இந்த ஊழியத்திற்கு 

ஏற்படுத்தினபடியால், அவமைர ஸ்மேதாத்திரிக்கிமேறன்.
13 முன்மேன நான் தூGிக்கிறவனும், துன்பப்படுத்துகிறவனும், 

செகாடுமை� செசய்கிறவனு�ாயிருந்மேதன்; அப்படியிருந்தும், நான் 
அறியா�ல் அவிசுவாசத்தினாமே� அப்படிச்செசய்தபடியினால் 

இரக்கம்செபற்மேறன்.
14 நம்முமைடய கர்த்தரின் கிருமைப கிறிஸ்து இமேயசுவின்மே�லுள்ள 

விசுவாசத்மேதாடும் அன்மேபாடுங்கூட என்னிடத்தில் பரிபூரண�ாய்ப் 

செபருகிற்று.
15 பாவிகமைள இரட்சிக்க கிறிஸ்து இமேயசு உ�கத்தில் வந்தார் என்கிற 

வார்த்மைத உண்மை�யும் எல்�ா அங்கிகரிப்புக்கும் பாத்திரமு�ானது;

அவர்களில் பிரதான பாவி நான்.
16 அப்படியிருந்தும், நித்திய ஜவீமைன அமைடயும்படி இனிமே�ல் 

இமேயசுகிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாச�ாயிருப்பவர்களுக்குத் 
திருஷ்டாந்தம் உண்டாகும்செபாருட்டுப் பிரதான பாவியாகிய 
என்னிடத்தில் அவர் எல்�ா நடீிய செபாறுமை�மையயும் 

காண்பிக்கும்படிக்கு இரக்கம்செபற்மேறன்.
17 நித்தியமும் அழிவில்�ாமை�யும் அதரிசனமுமுள்ள ராஜனு�ாய், 

தாசெ�ாருவமேர ஞானமுள்ள மேதவனு�ாயிருக்கிறவருக்கு, கனமும் 

�கிமை�யும் சதாகா�ங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆசெ�ன்.

5. 1 பகாரிந்தியர் 15: 50-57 

50 சமேகாதரமேர, நான் செசால்லுகிறசெதன்னசெவனில், �ாம்சமும் 
இரத்தமும் மேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதச் சுதந்தரிக்க�ாட்டாது; 
அழிவுள்ளது அழியாமை�மையச் சுதந்தரிப்பது�ில்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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51 இமேதா, ஒரு இரகசியத்மைத உங்களுக்கு அறிவிக்கிமேறன்; 
நாசெ�ல்�ாரும் நித்திமைரயமைடவதில்மை�; ஆகிலும் கமைடசி 
எக்காளம் செதானிக்கும்மேபாது, ஒரு நி�ிGத்திமே�, ஒரு 
இமை�ப்செபாழுதிமே�, நாசெ�ல்�ாரும் �றுரூப�ாக்கப்படுமேவாம்.

52 எக்காளம் செதானிக்கும், அப்செபாழுது �ரித்மேதார் 
அழிவில்�ாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் 
�றுரூப�ாக்கப்படுமேவாம்.

53 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், சாவுக்மேகதுவாகிய இது 
சாவாமை�மையயும் தரித்துக்செகாள்ளமேவண்டும்.

54 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், சாவுக்மேகதுவாகிய இது 
சாவாமை�மையயும் தரித்துக்செகாள்ளும்மேபாது, �ரணம் செஜய�ாக 
விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்மைத நிமைறமேவறும்.

55 �ரணமே�! உன் கூர் எங்மேக? பாதாளமே�! உன் செஜயம் எங்மேக?
56 �ரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் செப�ன் நியாயப்பிர�ாணம்.
57 நம்முமைடய கர்த்தராகிய இமேயசுகிறிஸ்துவினாமே� ந�க்கு 

செஜயங்செகாடுக்கிற மேதவனுக்கு ஸ்மேதாத்திரம்.

6. பவளிப்படுத்தின விமேசஷம் 21 : 2

2 மேயாவானாகிய நான், புதிய எருசமே��ாகிய பரிசுத்த நகரத்மைத 
மேதவனிடத்தினின்று பரமே�ாகத்மைதவிட்டு இறங்கிவரக்கண்மேடன்; 
அது தன் புருGனுக்காக அ�ங்கரிக்கப்பட்ட �ணவாட்டிமையப்மேபா� 
ஆயத்த�ாக்கப்பட்டிருந்தது. 

7. பவளிப்படுத்தின விமேசஷம் 22 : 1, 2, 14

1 பின்பு, பளிங்மைகப்மேபா� செதளிவான ஜீவத்தண்ணீருள்ள 
சுத்த�ான நதி மேதவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற 
சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருகிறமைத எனக்குக் 
காண்பித்தான்.

2 நகரத்து வீதியின் �த்தியிலும், நதியின் இருகமைரயிலும், 
பன்னிரண்டுவித�ான கனிகமைளத்தரும் ஜீவவிருட்சம் இருந்தது, 
அது �ாதந்மேதாறும் தன் கனிமையக் செகாடுக்கும்; அந்த விருட்சத்தின் 
இமை�கள் ஜனங்கள் ஆமேராக்கிய�மைடகிறதற்கு ஏதுவானமைவகள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 ஜீவவிருட்சத்தின்மே�ல் அதிகாரமுள்ளவர்களாவதற்கும், வாசல்கள் 
வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரமேவசிப்பதற்கும் அவருமைடய 
கற்பமைனகளின்படி செசய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்.

8. பவளிப்படுத்தின விமேசஷம் 2 : 7

7 ஆவியானவர் சமைபகளுக்குச் செசால்லுகிறமைதக் காதுள்ளவன் 
மேகட்கக்கடவன்; செஜயங்செகாள்ளுகிறவசெனவமேனா அவனுக்கு 
மேதவனுமைடய பரதீசின் �த்தியிலிருக்கிற ஜவீவிருட்சத்தின் 
கனிமையப் புசிக்கக்செகாடுப்மேபன் என்செறழுது.

அறிவியல் �ற்றும் ஆமேராக்கியம்

1. 42 : 26 (இல்)-28

… கிறிஸ்தவ அறிவியலில் உண்மை�யான �னிதன் கடவுளால் 
நிர்வகிக்கப்படுகிறான் - நன்மை�யால், தீமை� அல்� - ஆகமேவ அவன் ஒரு
�னிதனல்�, அழியாதவன்.

2. 434 : 31 (இமைறவன்)-32

கடவுள் �னிதமைன அழியாதவராகவும் ஆவிக்கு �ட்டுமே� ஏற்றவராகவும் 
ஆக்கியுள்ளார்.

3. 246 : 27-31

வாழ்க்மைக நித்திய�ானது.  இமைத நாம் கண்டுபிடித்து,  அதன்
ஆர்ப்பாட்டத்மைதத் செதாடங்க மேவண்டும்.  வாழ்க்மைகயும் நன்மை�யும்
அழியாதமைவ.  ஆகமேவ,  இருப்பு பற்றிய ந�து கருத்துக்கமைள வயது
�ற்றும் ப்மைளட்டின் என்பமைத விட,  அருமை�,  புத்துணர்ச்சி �ற்றும்
செதாடர்ச்சியாக வடிவமை�ப்மேபாம்.

4. 295 : 5-15

கடவுள் �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சத்மைத உருவாக்கி ஆளுகிறார். பிரபஞ்சம் 
ஆன்�ீகக் கருத்துக்களால் நிரம்பியுள்ளது, அமைவ அவர் உருவாகின்றன, 
மே�லும் அமைவ அவற்மைற உருவாக்கும் �னதுக்குக் கீழ்ப்படிகின்றன. 
�ரண �னம் ஆன்�ீகத்மைத செபாருளாக �ாற்றும், பின்னர் இந்த 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பிமைழயின் இறப்பிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக �னிதனின் அசல் சுயத்மைத 
�ீட்செடடுக்கும். �னிதர்கள் கடவுளின் செசாந்த உருவத்தில் 
உருவாக்கப்பட்ட அழியாதவர்கள் மேபான்றவர்கள் அல்�; ஆனால் 
எல்மை�யற்ற ஆவி அமைனத்துமே�, �ரண உணர்வு கமைடசியில் விஞ்ஞான 
உண்மை�க்கு அடிபணிந்து �மைறந்துவிடும், மே�லும் உண்மை�யான 
�ற்றும் சரியான, என்செறன்றும் அப்படிமேய இருக்கும்.

5. 81 : 17-18, 25-30

அறிவியலில் செவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள கடவுளின் சாயலில் �னிதன் 
அழியா�ல் இருக்க உதவ முடியாது. … செபாருள் உணர்வின் விமைளவாக 
ஏற்படும் முரண்பாடு அறிவியலின் நல்லிணக்கத்மைத �மைறக்கிறது 
என்றாலும், விஞ்ஞானத்தின் செதய்வீக மேகாட்பாட்மைட அழிக்க முடியாது. 
அறிவியலில், �னிதனின் அழியாத தன்மை� கடவுமைளப் செபாறுத்தது, 
நல்�து, மே�லும் நன்மை�யின் அழியாத தன்மை�யின் அவசிய�ான 
விமைளவாக இது பின்பற்றப்படுகிறது.

6. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

�ரணங்கள் என்பது அழியாதவர்களின் கள்ளத்தன�ாகும். அவர்கள் 
செபால்�ாதவர்களின் பிள்மைளகள், அல்�து ஒரு தீமை�, �னிதன் 
தூசியிமே�ா அல்�து செபாருள் கருவாகமேவா செதாடங்குகிறான் என்று 
அறிவிக்கிறது. செதய்வீக அறிவியலில், கடவுளும் உண்மை�யான 
�னிதனும் செதய்வீக மேகாட்பாடு �ற்றும் மேயாசமைன என பிரிக்க 
முடியாதமைவ.

எனமேவ �னிதன் �னிதனல்�, செபாருள் அல்�. �னிதர்கள் �மைறந்து 
விடுவார்கள், அழியாதவர்கள் அல்�து கடவுளின் பிள்மைளகள் 
�னிதனின் ஒமேர �ற்றும் நித்திய உண்மை�களாகத் மேதான்றுவார்கள். 
�னிதர்கள் கடவுளின் குழந்மைதகள் அல்�. அவர்கள் ஒருமேபாதும் ஒரு 
முழுமை�யான நிமை�மைய செகாண்டிருக்கவில்மை�, பின்னர் அமைவ 
�ீண்டும் செபறப்பட�ாம். அமைவ, �ரண வர�ாற்றின் 
செதாடக்கத்திலிருந்து, "பாவத்தில் கருத்தரிக்கப்பட்டு, அக்கிர�த்தில் 
செவளிவந்தன." இறப்பு இறுதியாக அழியாத நிமை�யில் 
விழுங்கப்படுகிறது. அழியாத �னிதனுக்குச் செசாந்த�ான 
உண்மை�களுக்கு இட�ளிக்க பாவம், மேநாய், �ரணம் �மைறந்து மேபாக 
மேவண்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�னிதர்களின் பிள்மைளகமைளப் பற்றி அல்�,  கடவுளுமைடய
பிள்மைளகமைளப் பற்றி மேபசும்மேபாது,  இமேயசு,  "மேதவனுமைடய ராஜ்யம்
உங்களுக்குள் இருக்கிறது"  என்றார்.  அதாவது,  சத்தியமும் அன்பும்
உண்மை�யான �னிதனில் ஆட்சி செசய்கின்றன,  கடவுளின் சாயலில்
�னிதன் தவறாத �ற்றும் நித்திய�ானவன் என்பமைதக் காட்டுகிறது.

7. 296 : 4-13

முன்மேனற்றம் அனுபவத்தால் பிறக்கிறது. இது �னிதனின் பழுக்க 
மைவக்கும், இதன் மூ�ம் அழியாதவருக்கு �ரணத்மைத மைகவிடுகிறது. 
இங்மேக அல்�து இனி, துன்பம் அல்�து விஞ்ஞானம் வாழ்க்மைக �ற்றும் 
�னம் செதாடர்பான அமைனத்து �ாமையகமைளயும் அழிக்க மேவண்டும், 
மே�லும் செபாருள் உணர்மைவயும் சுயத்மைதயும் �ீண்டும் உருவாக்க 
மேவண்டும். வயதானவமைன தனது செசயல்களுடன் தள்ளி மைவக்க 
மேவண்டும். சிற்றின்பம் அல்�து பாவம் எதுவும் அழியாது. ஒரு தவறான 
செபாருள் உணர்வு �ற்றும் பாவத்தின் �ரணம், கரி�ப் செபாருட்களின் 
�ரணம் அல்�, �னிதமைனயும் வாழ்க்மைகமையயும் செவளிப்படுத்துகிறது, 
இணக்க�ான, உண்மை�யான �ற்றும் நித்திய�ானமைவ.

8. 435 : 12 (நல்�)-14

… நல்� செசயல்கள் அழியாதமைவ, துக்கத்திற்கு பதி�ாக 
�கிழ்ச்சிமையத் தருகின்றன, வலிக்கு பதி�ாக இன்பம், 
�ரணத்திற்கு பதி�ாக வாழ்க்மைக.

9. 190 : 14-20

�னித பிறப்பு, வளர்ச்சி, முதிர்ச்சி �ற்றும் சிமைதவு ஆகியமைவ 
�ண்ணிலிருந்து அழகிய பச்மைசக் கத்திகளால் உ�ிழும் புல், பின்னர் 
வாடி, அதன் செசாந்த ஒன்று�ில்�ாத நிமை�க்குத் திரும்புகின்றன. இந்த 
�ரண மேதாற்றம் தற்காலிக�ானது; அது ஒருமேபாதும் அழியாத 
நிமை�யில் ஒன்றிமைணவதில்மை�, ஆனால் இறுதியாக �மைறந்துவிடும், 
மே�லும் அழியாத �னிதன், ஆன்�ீகம் �ற்றும் நித்தியம், உண்மை�யான 
�னிதனாகக் காணப்படுகிறான்.

10.   496 : 20-27

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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"�ரணத்தின் செகாட்டு பாவம், �ற்றும் பாவத்தின் வலிமை� சட்டம்," - 
�ரண நம்பிக்மைகயின் சட்டம், அழியாத வாழ்க்மைகயின் 
உண்மை�களுடன் மேபாரில், கல்�மைறக்கு ஆன்�ீக சட்டத்துடன் கூட, 
"உங்கள் செவற்றி எங்மேக ? " ஆனால் "இந்த சிமைதந்தவர் தவறான 
செசயல்கமைளச் செசய்திருக்கும்மேபாது, இந்த �னிதர் அழியாத 
தன்மை�மையப் செபற்றிருப்பார், பின்னர் �ரணம் செவற்றியில் 
விழுங்கப்படுகிறது" என்று எழுதப்பட்ட பழசெ�ாழிமையக் 
செகாண்டுவரப்படும்.

11.   428 : 22-29

�னிதன், இருக்க�ாட்டான், சரியானவன், அழியாதவன் என்பமேத 
செபரிய ஆன்�ீக உண்மை�மைய செவளிமேய செகாண்டு வர மேவண்டும். 
இருப்பு பற்றிய நனமைவ நாம் என்செறன்றும் மைவத்திருக்க மேவண்டும், 
விமைரவில் அல்�து பின்னர், கிறிஸ்து �ற்றும் கிறிஸ்தவ அறிவியல் 
மூ�ம், நாம் பாவத்மைதயும் �ரணத்மைதயும் �ாஸ்டர் செசய்ய மேவண்டும். 
செபாருள் நம்பிக்மைககள் மைகவிடப்பட்டு, அழியாத உண்மை�கள் 
ஒப்புக்செகாள்ளப்படுவதால், �னிதனின் அழியாததற்கான சான்றுகள் 
இன்னும் செதளிவாகத் செதரியும்.

12.   76 : 22-31

பாவ�ில்�ாத �கிழ்ச்சி, - வாழ்க்மைகயின் சரியான நல்லிணக்கம் 
�ற்றும் அழியாத தன்மை�, ஒரு உடல் இன்பம் அல்�து மேவதமைன 
இல்�ா�ல் வரம்பற்ற செதய்வீக அழமைகயும் நன்மை�மையயும் 
செகாண்டிருப்பது - ஒமேர செ�ய்யான, அழியாத �னிதனாக அமை�கிறது, 
அதன் ஆன்�ீகம். இந்த இருப்பு விஞ்ஞான�ானது �ற்றும் அப்படிமேய 
உள்ளது, - செதய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்துமைவப் பற்றிய இறுதி 
புரிதமை�க் செகாண்டவர்களால் �ட்டுமே� ஒரு பரிபூரண�ானது. �ரணம் 
ஒருமேபாதும் இந்த இருப்மைப விமைரவுபடுத்த முடியாது, ஏசெனன்றால் 
அழியாத தன்மை� மேதான்றுவதற்கு முன்பு �ரணத்மைத ச�ாளிக்க 
மேவண்டும், ச�ர்ப்பிக்கக்கூடாது.

13.   495 : 14-24

மேநாய் அல்�து பாவத்தின் �ாமைய உங்கமைளத் தூண்டும்மேபாது, 
கடவுளிடமும் அவருமைடய மேயாசமைனயுடனும் உறுதியாக 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஒட்டிக்செகாள்கின்றன. உங்கள் சிந்தமைனயில் நிமை�த்திருக்க 
அவருமைடய சாயமை�த் தவிர மேவறு எமைதயும் அனு�திக்காதீர்கள். 
வாழ்க்மைகமைய நிரந்தர�ாக இருப்பது மேபா� - வாழ்க்மைகமைய 
இணக்க�ாக அங்கீகரிப்பது - வாழ்க்மைக இல்�ாத எந்தசெவாரு 
மேவதமைனயான உணர்மைவயும் அல்�து நம்பிக்மைகமையயும் 
அழிக்கக்கூடும் என்பதில் உங்கள் செதளிவான உணர்மைவயும் 
அமை�தியான நம்பிக்மைகமையயும் பயமே�ா சந்மேதகமே�ா �மைறக்கக்கூடாது. 
கிரிஸ்துவர் சயின்ஸ், கார்மேபாரல் செசன்ஸுக்குப் பதி�ாக, இருப்பது 
பற்றிய உங்கள் புரிதமை� ஆதரிக்கட்டும், இந்த புரிதல் சத்தியத்துடன் 
பிமைழமைய �ாற்றும், இறப்மைப அழியாத நிமை�க்கு �ாற்றும், �ற்றும் � 
னம் ஒற்றுமை�யுடன் முரண்படும்.

14.   288 : 27-28

அழியாத �னிதனின் புகழ்செபற்ற சாத்தியங்கமைள விஞ்ஞானம் 
செவளிப்படுத்துகிறது, �ரண உணர்வுகளால் எப்மேபாதும் வரம்பற்றது.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் மே�ரி மேபக்கர் எடி

தினசரி ப4பம்

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

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

மேநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் மேநாக்கங்கள் அல்�து செசயல்கமைள
விமேராதமே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்மேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுமே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 16, 2021
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அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சமேகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்மேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆமே�ாசமைன,  செசல்வாக்கு செசலுத்துதல் அல்�து தவறாக செசல்வாக்கு
செசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட மேவண்டும்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆமே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செசய்ய மேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கமேவா
புறக்கணிக்கமேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


