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தமை�ப்ப — �னிதர்கள் �ற்றும் அழியாதவர்கள்

ககால்டன் உமை�:  ஆதியாக�ம் 1 : 26

"பின்பு தேதவன்: ந�து சாய�ாகவும் ந�து ரூபத்தின்படிதேயயும் �னுஷமைன
உண்டாக்குதேவா�ாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் �ச்சங்கமை.யும்,

ஆகாயத்துப் பறமைவகமை.யும், �ிருகஜீவன்கமை.யும்,
பூ�ியமைனத்மைதயும், பூ�ியின்தே�ல் ஊரும் சக�ப் பிராணிகமை.யும்

ஆ.க்கடவர்கள் என்றார்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: கயாவான் 6 : 25-29,
35

25 கடலின் அக்கமைரயிதே� அவர்கள் அவமைரக் கண்டதேபாது: ரபீ, நீர் 
எப்பபாழுது இவ்விடம் வந்தீர் என்று தேகட்டார்கள்.

26 இதேயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: நீங்கள் அற்புதங்கமை.க் 
கண்டதினால் அல்�, நீங்கள் அப்பம் புசித்துத் 
திருப்தியானதினாதே�தேய என்மைனத் தேதடுகிறீர்கப.ன்று 
ப�ய்யாகதேவ ப�ய்யாகதேவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேறன்.

27 அழிந்துதேபாகிற தேபாஜனத்திற்காக அல்�, 
நித்தியஜீவன்வமைரக்கும் நிமை�நிற்கிற தேபாஜனத்திற்காகதேவ 
கிரிமைய நடப்பியுங்கள்; அமைத �னுஷகு�ாரன் உங்களுக்குக் 
பகாடுப்பார்; அவமைரப் பிதாவாகிய தேதவன் முத்திரித்திருக்கிறார் 
என்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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28 அப்பபாழுது அவர்கள் அவமைர தேநாக்கி தேதவனுக்தேகற்ற 
கிரிமையகமை. நடப்பிக்கும்படி நாங்கள் என்ன பசய்யதேவண்டும் 
என்றார்கள்.

29 இதேயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: அவர் அனுப்பினவமைர 
நீங்கள் விசுவாசிப்பதேத தேதவனுக்தேகற்ற கிரிமையயாயிருக்கிறது 
என்றார்.

35 இதேயசு அவர்கமை. தேநாக்கி: ஜவீ அப்பம் நாதேன, என்னிடத்தில் 
வருகிறவன் ஒருக்காலும் பசியமைடயான், என்னிடத்தில் 
விசுவாச�ாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலும் தாக�மைடயான்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 100 : 1-5

1 பூ�ியின் குடிகதே., எல்�ாரும் கர்த்தமைரக் பகம்பீர�ாய்ப் பாடுங்கள்.
2 �கிழ்ச்சிதேயாதேட கர்த்தருக்கு ஆராதமைனபசய்து, 

ஆனந்தசத்தத்தேதாதேட அவர் சந்நிதிமுன் வாருங்கள்.
3 கர்த்ததேர தேதவபனன்று அறியுங்கள்; நாம் அல்�, அவதேர நம்மை� 

உண்டாக்கினார்; நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் தே�ய்ச்சலின் 
ஆடுகளு�ாயிருக்கிதேறாம்.

4 அவர் வாசல்க.ில் துதிதேயாடும், அவர் பிராகாரங்க.ில் 
புகழ்ச்சிதேயாடும் பிரதேவசித்து, அவமைரத் துதித்து, அவருமைடய 
நா�த்மைத ஸ்தேதாத்திரியுங்கள்.

5 கர்த்தர் நல்�வர், அவருமைடய கிருமைப என்பறன்மைறக்கும், 
அவருமைடய உண்மை� தமை�முமைற தமை�முமைறக்கும் உள்.து.

2. �ாற்கு 6 : 34 (�ற்றும் இகயசு) �ட்டுக�

34 �ற்றும் இதேயசு...

3. �ாற்கு 7 : 24 (பசன்றார்)-37

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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24 ... தீரு சீதேதான் பட்டணங்க.ின் எல்மை�க.ில் தேபாய், ஒரு 
வீட்டுக்குள் பிரதேவசித்து, ஒருவரும் அமைத அறியாதிருக்க 
விரும்பியும், அவர் �மைறவாயிருக்கக் கூடா�ற்தேபாயிற்று.

25 அசுத்த ஆவிபிடித்திருந்த ஒரு சிறுபபண்ணின் தாயாகிய ஒரு 
ஸ்திரீ அவமைரக்குறித்துக் தேகள்விப்பட்டு, வந்து அவர் பாதத்தில் 
விழுந்தாள்.

26 அந்த ஸ்திரீ ச ீதேராதேபனிக்கியா தேதசத்தா.ாகிய கிதேரக்க 
ஸ்திரீயாயிருந்தாள்; அவள் தன் �கமை.ப் பிடித்திருக்கிற பிசாமைசத் 
துரத்திவிடதேவண்டுப�ன்று அவமைர தேவண்டிக்பகாண்டாள்.

27 இதேயசு அவமை. தேநாக்கி: முந்திப் பிள்மை.கள் திருப்தியமைடயட்டும்; 
பிள்மை.க.ின் அப்பத்மைத எடுத்து, நாய்க்குட்டிகளுக்குப் 
தேபாடுகிறது நல்�தல்� என்றார்.

28 அதற்கு அவள்: ப�ய்தான் ஆண்டவதேர, ஆகிலும் தே�மைஜயின் 
கீழிருக்கும் நாய்க்குட்டிகள் பிள்மை.கள் சிந்துகிற 
துணிக்மைககமை.த் தின்னுதே� என்றாள்.

29 அப்பபாழுது, அவர்: நீ பசான்ன அந்த வார்த்மைதயினி�ித்தம் 
தேபாக�ாம். பிசாசு உன் �கமை. விட்டு நீங்கிப்தேபாயிற்று என்றார்.

30 அவள் தன் வீட்டுக்கு வந்தபபாழுது, பிசாசு தேபாய் விட்டமைதயும், தன் 
�கள் கட்டிலில் படுத்திருக்கிறமைதயும் கண்டாள்.

31 �றுபடியும், அவர் தீரு சீதேதான் பட்டணங்க.ின் எல்மை�கமை. 
விட்டுப் புறப்பட்டு, பதக்கப்தேபாலியின் எல்மை�க.ின் வழியாய்க் 
கலிதே�யாக் கட�ருதேக வந்தார்.

32 அங்தேக பகான்மைனவாயுமைடய ஒரு பசவிடமைன அவரிடத்தில் 
பகாண்டுவந்து, அவர் த�து மைகமைய அவன்தே�ல் மைவக்கும்படி 
தேவண்டிக்பகாண்டார்கள்.

33 அப்பபாழுது, அவர் அவமைன ஜனக்கூட்டத்மைத விட்டுத் தனிதேய 
அமைழத்துக்பகாண்டுதேபாய், தம்முமைடய விரல்கமை. அவன் 
காதுக.ில் மைவத்து, உ�ிழ்ந்து, அவனுமைடய நாமைவத்பதாட்டு;

34 வானத்மைத அண்ணாந்து பார்த்து, பபருமூச்சுவிட்டு: எப்பத்தா 
என்றார். அதற்குத் திறக்கப்படுவாயாக என்று அர்த்த�ாம்.

35 உடதேன அவனுமைடய பசவிகள் திறக்கப்பட்டு, அவனுமைடய நாவின் 
கட்டும் அவிழ்ந்து, அவன் பசவ்மைவயாய்ப் தேபசினான்.

36 அமைத ஒருவருக்கும் பசால்�தேவண்டாப�ன்று அவர்களுக்குக் 
கட்டமை.யிட்டார்; ஆகிலும் எவ்வ.வு அதிக�ாய் அவர்களுக்குக் 
கட்டமை.யிட்டாதேரா, அவ்வ.வு அதிக�ாய் அவர்கள் அமைதப் 
பிரசித்தம்பண்ணி,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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37 எல்�ாவற்மைறயும் நன்றாய்ச் பசய்தார்; பசவிடர் தேகட்கவும், 
ஊமை�யர் தேபசவும்பண்ணுகிறார் என்று பசால்லி, தே�ன்தே�லும் 
ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

4. நடபடிகள் 20 : 7-12

7 வாரத்தின் முதல்நா.ிதே�, அப்பம் பிட்கும்படி சீஷர்கள் 
கூடிவந்திருக்மைகயில், பவுல் �றுநா.ிதே� 
புறப்படதேவண்டுப�ன்றிருந்து, அவர்களுடதேன சம்பாஷித்து, 
நடுராத்திரி �ட்டும் பிரசங்கித்தான்.

8 அவர்கள் கூடியிருந்த தே�ல்வீட்டிதே� அதேநக வி.க்குகள் 
மைவத்திருந்தது.

9 அப்பபாழுது ஐத்திகு என்னும் தேபர்பகாண்ட ஒரு வாலிபன் 
ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருந்து, பவுல் பநடுதேநரம் பிரசங்கம் 
பண்ணிக்பகாண்டிருக்மைகயில், �ிகுந்த தூக்க�மைடந்து, 
நித்திமைர�யக்கத்தினால் சாய்ந்து, மூன்றாம் ப�த்மைதயிலிருந்து 
கீதேழ விழுந்து, �ரித்தவனாய் எடுக்கப்பட்டான்.

10 உடதேன பவுல் இறங்கிப்தேபாய், அவன்தே�ல் விழுந்து, அவமைன 
அமைணத்துக்பகாண்டு: க�ங்காதிருங்கள், இவன் உயிர் 
இவனுக்குள் இருக்கிறது என்றான்.

11 பின்பு ஏறிப்தேபாய், அப்பம் பிட்டு புசித்து, விடியற்கா��.வும் 
பவகுதேநரம் தேபசிக்பகாண்டு, பின்பு புறப்பட்டான்.

12 அந்த வாலிபமைன அவர்கள் உயிருள்.வனாகக் 
கூட்டிக்பகாண்டுவந்து, �ிகுந்த ஆறுத�மைடந்தார்கள்.

5. க�ா�ர் 8 : 12-25

12 ஆமைகயால் சதேகாதரதேர, �ாம்சத்தின்படி பிமைழப்பதற்கு நாம் 
�ாம்சத்துக்குக் கடனா.ிக.ல்�.

13 �ாம்சத்தின்படி பிமைழத்தால் சாவீர்கள்; ஆவியினாதே� சரீரத்தின் 
பசய்மைககமை. அழித்தால் பிமைழப்பீர்கள்.

14 தே�லும் எவர்கள் தேதவனுமைடய ஆவியினாதே� 
நடத்தப்படுகிறார்கதே.ா, அவர்கள் தேதவனுமைடய 
புத்திரராயிருக்கிறார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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15 அந்தப்படி, திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமை�த்தனத்தின்
ஆவிமையப் பபறா�ல், அப்பா பிதாதேவ, என்று கூப்பிடப்பண்ணுகிற 
புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவிமையப் பபற்றீர்கள்.

16 நாம் தேதவனுமைடய பிள்மை.க.ாயிருக்கிதேறாப�ன்று 
ஆவியானவர்தாதே� நம்முமைடய ஆவியுடதேனகூடச் 
சாட்சிபகாடுக்கிறார்.

17 நாம் பிள்மை.க.ானால் சுதந்தரரு�ாதே�; தேதவனுமைடய சுதந்தரரும், 
கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்தரரு�ாதே�; கிறிஸ்துவுடதேனகூட நாம் 
�கிமை�ப்படும்படிக்கு அவருடதேனகூடப் பாடுபட்டால் அப்படியாகும்.

18 ஆத�ால் இக்கா�த்துப் பாடுகள் இனி நம்�ிடத்தில் பவ.ிப்படும் 
�கிமை�க்கு ஒப்பிடத்தக்கமைவகள் அல்�பவன்று எண்ணுகிதேறன்.

19 தே�லும் தேதவனுமைடய புத்திரர் பவ.ிப்படுவதற்குச் சிருஷ்டியானது 
�ிகுந்த ஆவதே�ாதேட காத்துக்பகாண்டிருக்கிறது.

20 அதேதபனன்றால் சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய 
அடிமை�த்தனத்தினின்று விடுதமை�யாக்கப்பட்டு, தேதவனுமைடய 
பிள்மை.களுக்குரிய �கிமை�யான சுயாதீனத்மைதப் 
பபற்றுக்பகாள்ளும் என்கிற நம்பிக்மைகதேயாதேட,

21 அந்தச் சிருஷ்டியானது சுய இஷ்டத்தினாதே� அல்�, 
கீழ்ப்படுத்தினவராதே�தேய �ாமையக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது.

22 ஆமைகயால் ந�க்குத் பதரிந்திருக்கிறபடி, இதுவமைரக்கும் சர்வ 
சிருஷ்டியும் ஏக�ாய்த் தவித்துப் பிரசவதேவதமைனப்படுகிறது.

23 அதுவு�ல்�ா�ல், ஆவியின் முதற்ப�ன்கமை.ப் பபற்ற நாமுங்கூட 
நம்முமைடய சரீர�ீட்பாகிய புத்திரசுவிகாரம் வருகிறதற்குக் 
காத்திருந்து, ந�க்குள்தே. தவிக்கிதேறாம்.

24 அந்த நம்பிக்மைகயினாதே� நாம் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிதேறாம். 
காணப்படுகிறமைத நம்புகிறது நம்பிக்மைகயல்�; ஒருவன் தான் 
காண்கிறமைத நம்பதேவண்டுவபதன்ன?

25 நாம் காணாதமைத நம்பிதேனா�ாகில், அது வருகிறதற்குப் 
பபாறுமை�தேயாதேட காத்திருப்தேபாம்.

6. 1 கயாவான் 3 : 1-3

1 நாம் தேதவனுமைடய பிள்மை.கப.ன்று அமைழக்கப்படுவதினாதே� 
பிதாவானவர் ந�க்குப் பாராட்டின அன்பு எவ்வ.வு பபரிபதன்று 
பாருங்கள்; உ�கம் அவமைர அறியாதபடியினாதே� நம்மை�யும் 
அறியவில்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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2 பிரிய�ானவர்கதே., இப்பபாழுது தேதவனுமைடய 
பிள்மை.க.ாயிருக்கிதேறாம், இனி எவ்வித�ாயிருப்தேபாப�ன்று 
இன்னும் பவ.ிப்படவில்மை�; ஆகிலும் அவர் பவ.ிப்படும்தேபாது 
அவர் இருக்கிறவண்ண�ாகதேவ நாம் அவமைரத் தரிசிப்பதினால், 
அவருக்கு ஒப்பாயிருப்தேபாப�ன்று அறிந்திருக்கிதேறாம்.

3 அவர்தே�ல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்மைக மைவத்திருக்கிறவபனவனும், 
அவர் சுத்தமுள்.வராயிருக்கிறதுதேபா�, தன்மைனயும் 
சுத்திகரித்துக்பகாள்ளுகிறான்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 428 : 22-23

�னிதன் பரிபூரண�ானவன், அழியாதவன் என்ற �ாபபரும் ஆன்�ீக 
உண்மை� பவ.ிவர தேவண்டும்.

2. 195 : 11-14

ஒவ்பவாருவரும் முடிவு பசய்ய தேவண்டிய விஷயம், அது �ரண �னதா 
அல்�து அழியாத �னதா என்பதுதான். �தேனாதத்துவ அறிவியலுக்கான 
பபாரு.ின் அடிப்பமைடமையயும் அதன் பதய்வீகக் பகாள்மைகமையயும் நாம் 
மைகவிட தேவண்டும்.

3. 303 : 21-21 அடுத்த பக்கம்

துன்பம் �ற்றும் இன்பம், வாழ்க்மைக �ற்றும் இறப்பு, புனிதம் �ற்றும் 
தூய்மை�யின்மை�, �னிதனுடன் ஒன்றிமைணவது, - �னித, பபாருள் 
�னிதன் கடவு.ின் சாயல் �ற்றும் தன்மைன ஒரு பமைடப்பா.ி என்று 
நம்புவது ஒரு அபாயகர�ான பிமைழ.

கடவுள், தன்மைனப் தேபான்ற உருவமும், உருவமும் இல்�ா�ல், ஒரு 
பபாரு.ற்றவராகதேவா அல்�து �னமைத பவ.ிப்படுத்தாதவராகதேவா 
இருப்பார். அவர் தனது பசாந்த இயல்பின் சாட்சி அல்�து ஆதாரம் 
இல்�ா�ல் இருப்பார். ஆன்�ீக �னிதன் என்பது கடவு.ின் உருவம் 
அல்�து தேயாசமைனயாகும், இது பதய்வீகக் பகாள்மைகயிலிருந்து 
இழக்கப்படதேவா பிரிக்கதேவா முடியாத ஒரு தேயாசமைன. பபௌதிகப் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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பு�ன்களுக்கு முன்னால் உள். ஆதாரங்கள் ஆன்�ீக உணர்வுக்குக் 
கீழ்ப்படிந்ததேபாது, இமைறத்தூதர், வாழ்வு �ற்றும் உண்மை�யின் 
இனிமை�யான உணர்வு �ற்றும் இருப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து 
கடவு.ிட�ிருந்து எதுவும் அவமைர அந்நியப்படுத்த முடியாது என்று 
அறிவித்தார்.

இது அறியாமை� �ற்றும் தவறான நம்பிக்மைக, பபாருள்க.ின் பபாருள் 
உணர்மைவ அடிப்பமைடயாகக் பகாண்டது, இது ஆன்�ீக அழமைகயும் 
நன்மை�மையயும் �மைறக்கிறது. இமைதப் புரிந்துபகாண்ட பவுல் 
பசான்னார்: "�ரணதே�ா, வாழ்தேவா, ... நிகழ்கா�தே�ா, வரப்தேபாகும் 
விஷயங்கதே.ா, உயரதே�ா, ஆழதே�ா, தேவறு எந்த உயிரினதே�ா, 
கடவு.ின் அன்பிலிருந்து நம்மை�ப் பிரிக்க முடியாது." இது கிறிஸ்தவ 
அறிவியலின் தேகாட்பாடு: பதய்வீக அன்மைப அதன் பவ.ிப்பாடு அல்�து
பபாருமை. இழக்க முடியாது; �கிழ்ச்சிமைய துக்க�ாக �ாற்ற முடியாது, 
ஏபனனில் துக்கம் �கிழ்ச்சியின் தமை�வன் அல்�; நல்�து ஒருதேபாதும் 
தீமை�மைய உருவாக்க முடியாது; பபாருள் ஒருதேபாதும் �னமைத 
உருவாக்காது அல்�து வாழ்க்மைக �ரணத்மைத ஏற்படுத்தாது. பரிபூரண 
�னிதன் - கடவு.ால் ஆ.ப்படுகிறான், அவனுமைடய பரிபூரணக் 
பகாள்மைக - பாவ�ற்றவன் �ற்றும் நித்திய�ானவன்.

நல்லிணக்கம் அதன் தேகாட்பாட்டால் உருவாக்கப்படுகிறது, 
அதனாதே�தேய கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது �ற்றும் அதனுடன் 
இமைணந்திருக்கிறது. பதய்வீகக் தேகாட்பாடு �னிதனின் வாழ்க்மைக. 
�னிதனின் �கிழ்ச்சி என்பது உடல் உணர்வின் வசம் இல்மை�. 
பிமைழயால் உண்மை� �ாசுபடுவதில்மை�. �னிதனில் உள். 
நல்லிணக்கம் இமைசமையப் தேபா�தேவ அழகானது, முரண்பாடு 
இயற்மைகக்கு �ாறானது, உண்மை�யற்றது.

4. 312 : 14-22

�க்கள் தங்கள் இதயங்க.ில் அன்பின் தீப்பபாறி இல்�ாத தேபாதிலும், 
ஒரு சரீரப்பிரகார�ான பயதேகாவாவின் உணர்வால் பரவசத்தில் 
ஆழ்ந்துள்.னர்; இன்னும் கடவுள் அன்தேப, அன்பு இல்�ா�ல் கடவுள் 
அழியாமை� தேதான்ற முடியாது. �னிதர்கள் உண்மை�மையப் 
புரிந்துபகாள்.ா�ல் நம்ப முயல்கிறார்கள்; இன்னும் கடவுள் உண்மை�. 
�ரணம் தவிர்க்க முடியாதது என்று �னிதர்கள் கூறுகின்றனர்; ஆனால் 
�னிதனின் நித்திய தேகாட்பாடு எப்தேபாதும் இருக்கும் வாழ்க்மைக. 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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�னிதர்கள் வமைரயறுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட கடவுமை. நம்புகிறார்கள்; 
கடவுள் எல்மை�யற்ற அன்பு, அது வரம்பற்றதாக இருக்க தேவண்டும்.

5. 475 : 5-27 அடுத்த பக்கம்

தேகள்வி. - �னிதன் என்றால் என்ன?

பதில். - �னிதன் முக்கிய�ில்மை�; அவர் மூமை., இரத்தம், எலும்புகள் 
�ற்றும் பிற பபாருள் கூறுக.ால் ஆனவர் அல்�. �னிதன் கடவு.ின் 
சாயலிலும் சாயலிலும் பமைடக்கப்பட்டான் என்று தேவதம் ந�க்குத் 
பதரிவிக்கிறது. விஷயம் அந்த �ாதிரி இல்மை�. ஆவியின் சாயல் 
ஆவிமையப் தேபால் இல்�ா�ல் இருக்க முடியாது. �னிதன் ஆன்�ீகம் 
�ற்றும் முழுமை�யானவன்; தே�லும் அவர் ஆன்�ீகம் �ற்றும் 
முழுமை�யானவர் என்பதால், அவர் கிறிஸ்தவ அறிவியலில் புரிந்து 
பகாள்.ப்பட தேவண்டும். �னிதன் ஒரு தேயாசமைன, அன்பின் உருவம்; 
அவர் உட�மை�ப்பு இல்மை�. அவர் கடவு.ின் கூட்டு தேயாசமைன, 
அமைனத்து சரியான கருத்துக்கள் உட்பட; கடவு.ின் உருவம் �ற்றும் 
உருவத்மைத பிரதிபலிக்கும் அமைனத்திற்கும் பபாதுவான பசால்; 
அறிவியலில் காணப்படுவது தேபான்ற நனவான அமைடயா.ம், அதில் 
�னிதன் கடவுள் அல்�து �னதின் பிரதிபலிப்பான், எனதேவ 
நித்திய�ானவன்; கடவு.ிட�ிருந்து தனி �னம் இல்�ாதது; 
பதய்வத்திடம் இருந்து ஒரு தரம் குமைறயாதது; எந்த உயிமைரயும், 
புத்திசாலித்தனத்மைதயும், பமைடப்பு சக்திமையயும் பகாண்டிருக்கவில்மை�, 
ஆனால் தன்மைன உருவாக்கியவருக்கு பசாந்த�ான அமைனத்மைதயும் 
ஆன்�ீக ர ீதியில் பிரதிபலிக்கிறது.

தே�லும் கடவுள் பசான்னார்: "நம்முமைடய சாயலிலும், நம் சாயலிலும் 
�னிதமைன உண்டாக்குதேவா�ாக; அவர்கள் கடல் �ீன், ஆகாயத்துப் 
பறமைவகள், கால்நமைடகள், ப�ாத்த பூ�ி, �ற்றும் எல்�ாவற்றின் �ீதும் 
ஆட்சி பசய்யட்டும். பூ�ியில் ஊர்ந்து பசல்லும் தவழும் பபாருள்."

�னிதன் பாவம், தேநாய், �ரணம் ஆகியவற்றுக்கு தகுதியற்றவன். 
உண்மை�யான �னிதன் பரிசுத்தத்திலிருந்து வி�க முடியாது, அல்�து 
ஒரு �னிதன் பரிணா� வ.ர்ச்சியமைடந்த கடவு.ால் பாவம் 
பசய்வதற்கான திறமைன அல்�து சுதந்திரத்மைத உருவாக்க முடியாது. 
ஒரு பகாடிய பாவி கடவு.ின் �னிதன் அல்�. �ரணங்கள் என்பது 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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அழியாதவர்க.ின் தேபாலிகள். அவர்கள் துன்�ார்க்கரின் குழந்மைதகள், 
அல்�து ஒரு தீயவர், இது �னிதன் �ண்ணில் அல்�து ஒரு பபாருள் 
கருவாகத் பதாடங்குகிறான் என்று அறிவிக்கிறது. பதய்வீக 
அறிவியலில், கடவுளும் உண்மை�யான �னிதனும் பதய்வீக 
தேகாட்பாடுகள் �ற்றும் கருத்துக்கள் என பிரிக்க முடியாதவர்கள்.

பிமைழ, அதன் இறுதி வரம்புக்கு வலியுறுத்தப்பட்டது, தன்மைனத்தாதேன 
அழித்துக் பகாள்கிறது. ஆன்�ா உடலில் இருப்பதாகவும், உயிரும் 
புத்திசாலித்தனமும் பபாரு.ில் இருப்பதாகவும், இந்த விஷயம் �னிதன் 
என்று கூறுவதில் பிமைழ நின்றுவிடும். கடவுள் என்பது �னிதனின் 
பகாள்மைக, �னிதன் என்பது கடவு.ின் கருத்து. எனதேவ �னிதன் 
சாவாதேனா பபாருதே.ா அல்�. �னிதர்கள் �மைறந்துவிடுவார்கள், தே�லும்
அழியாதவர்கள் அல்�து கடவு.ின் குழந்மைதகள் �னிதனின் ஒதேர 
�ற்றும் நித்திய உண்மை�க.ாகத் தேதான்றுவார்கள். �னிதர்கள் 
கடவு.ின் வீழ்ந்த குழந்மைதகள் அல்�. அவர்கள் ஒருதேபாதும் சரியான 
நிமை�மையக் பகாண்டிருக்கவில்மை�, அது பின்னர் �ீண்டும் 
பபறப்பட�ாம். அவர்கள், �ரண வர�ாற்றின் பதாடக்கத்திலிருந்தேத, 
"பாவத்தில் கருத்தரித்து, அக்கிர�த்தில் பிறந்தவர்கள்." �ரணம் 
இறுதியாக அ�ரத்துவத்தில் விழுங்கப்படுகிறது. அழியாத 
�னிதனுமைடய உண்மை�களுக்கு இடம் பகாடுக்க பாவம், தேநாய் �ற்றும் 
�ரணம் �மைறந்து தேபாக தேவண்டும்.

�னிததேர, இமைதக் கற்றுக் பகாள்ளுங்கள், தே�லும் �னிதனின் ஆன்�ீக 
நிமை�மைய ஆர்வத்துடன் தேதடுங்கள், இது அமைனத்து ஜடத் தன்மை�க்கும் 
பவ.ிதேய உள்.து. சாவுக்தேகதுவான �னிதமைனப் பற்றி தேவதம் 
கூறுவமைத நிமைனவில் மைவயுங்கள்: "�னுஷனுமைடய நாட்கள் புல்மை�ப் 
தேபாலும்: வயல்பவ.ியின் பூமைவப் தேபா� அவன் பசழிக்கிறான். காற்று 
அமைதக் கடந்து பசல்கிறது, அது தேபாய்விட்டது, அதன் இடம் அமைத 
அறியும். இனி இல்மை�."

6. 428 : 23-29

இருப்பின் உணர்மைவ நாம் எப்தேபாதும் மைவத்திருக்க தேவண்டும், 
விமைரவில் அல்�து பின்னர், கிறிஸ்து �ற்றும் கிறிஸ்தவ அறிவியல் 
மூ�ம், நாம் பாவம் �ற்றும் �ரணத்மைத �ாஸ்டர் பசய்ய தேவண்டும். 
பபாருள் நம்பிக்மைககள் மைகவிடப்பட்டு, அழியாத உண்மை�கள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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ஒப்புக்பகாள்.ப்படுவதால், �னிதனின் அழியாமை�க்கான சான்றுகள் 
இன்னும் பத.ிவாகத் பதரியும்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினச�ி ப4பம்

ஒவ்பவாரு நாளும் பஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  பதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை.யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க.ிடமும் பாசத்மைத வ.ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ.ட்டும்!

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க.ின் தேநாக்கங்கள் அல்�து பசயல்கமை.
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
பதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை.யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதேகாதரத்துவம்,  பதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க.ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ாசமைன,  பசல்வாக்கு பசலுத்துதல் அல்�து தவறாக பசல்வாக்கு
பசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பசய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதேவா

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.
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புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக.ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை.ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி.ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க.ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை. உள்.டக்கியது.


