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ஞாயிற்றுக்கிழமை� அக்ட�ாபர் 10, 2021

தமை�ப்ப — பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

டகால்�ன் உமை!:  �ீதிம�ாழிகள் 22 : 6

"பிள்மை!யானவன் �டக்கடவண்டிய வழியிட� அவமைன �டத்து; அவன்
முதிர்வயதிலும் அமைத விடாதிருப்பான்."

மபாறுப்பு ! ீதியான வாசிப்பு:    சங்கதீம் 78: 1-7 

1 என் ஜனங்கட! என் உபடதசத்மைதக் டகளுங்கள்; என் வாயின் 
வசனங்களுக்கு உங்கள் செசவிகமை!ச் சாயுங்கள்.

2 என் வாமைய உவமை�க!ால் திறப்டபன்; பூர்வகா�த்து 
�மைறசெபாருள்கமை! செவ!ிப்படுத்துடவன்.

3 அமைவகமை! �ாங்கள் டகள்விப்பட்டு அறிந்டதாம், எங்கள் பிதாக்கள் 
அமைவகமை! எங்களுக்குத் செதரிவித்தார்கள்.

4 பின்வரும் சந்ததியான பிள்மை!க்கு �ாங்கள் அமைவகமை! 
�மைறக்கா�ல், கர்த்தரின் துதிகமை!யும் அவருமைடய ப�த்மைதயும், 
அவர் செசய்த அவருமைடய அதிசயங்கமை!யும் விவரிப்டபாம்.

5 அவர் யாக்டகாபிட� சாட்சிமைய ஏற்படுத்தி இஸ்ரடவலிட� 
டவதத்மைத ஸ்தாபித்து அமைவகமை!த் தங்கள் பிள்மை!களுக்கு 
அறிவிக்கும்படி �ம்முமைடய பிதாக்களுக்குக் கட்டமை!யிட்டார்.

6 இனிப் பிறக்கும் பிள்மை!க!ாகிய பின்சந்ததியார் அமைத 
அறிந்துசெகாண்டு, அவர்கள் எழும்பித் தங்கள் பிள்மை!களுக்கு 
அமைவகமை!ச் செசால்லும்படிக்கும்;

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை!ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி!ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க!ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை! உள்!டக்கியது.
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7 டதவன்ட�ல் அவர்கள் தங்கள் �ம்பிக்மைகமைய மைவத்து டதவனுமைடய
செசயல்கமை! �றவா�ல் அவர் கற்பமைனகமை!க் 
மைகக்செகாள்ளும்படிக்கும்;

பா�ம் பி!சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. உபாக�ம் 6 : 1-3, 6-9

1 �ீஉன் டதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்து, உயிடராடிருக்கும் 
�ாசெ!ல்�ாம், �ீயும் உன் கு�ாரனும் உன் கு�ாரத்தியும், �ான் 
உனக்கு விதிக்கிற அவருமைடய எல்�ாக் கற்பமைனகமை!யும் 
கட்டமை!கமை!யும் மைகக்செகாள்ளுகிறதினாட� உன் வாழ்�ாட்கள் 
�டீித்திருக்கும்படி,

2 �ீங்கள் சுதந்தரிக்கப்டபாகிற டதசத்திட� மைகக்செகாள்!வதற்காக, 
உங்களுக்குப் டபாதிக்கடவண்டும் என்று உங்கள் டதவனாகிய 
கர்த்தர் கற்பித்த கற்பமைனகளும் கட்டமை!களும் �ியாயங்களும் 
இமைவகட!.

3 இஸ்ரடவட�, �ீ �ன்றாயிருப்பதற்கும், உன் பிதாக்க!ின் 
டதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் செசான்னபடி, பாலும் டதனும் ஓடுகிற
டதசத்தில் �ீ �ிகவும் விருத்தியமைடவதற்கும், அமைவகளுக்குச் 
செசவிசெகாடுத்து, அமைவக!ின்படி செசய்யச் சாவதான�ாயிரு.

6 இன்று �ான் உனக்குக் கட்டமை!யிடுகிற இந்த வார்த்மைதகமை! உன் 
இருதயத்தில் இருக்கக்கடவது.

7 �ீ அமைவகமை! உன் பிள்மை!களுக்குக் கருத்தாய்ப் டபாதித்து, �ீ 
உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிறடபாதும், வழியில் �டக்கிறடபாதும், 
படுத்துக்செகாள்ளுகிறடபாதும், எழுந்திருக்கிறடபாதும் 
அமைவகமை!க் குறித்துப் டபசி,

8 அமைவகமை! உன் மைகயின்ட�ல் அமைடயா!�ாகக் 
கட்டிக்செகாள்வாயாக; அமைவகள் உன் கண்களுக்கு �டுடவ 
ஞாபகக்குறியாய் இருக்கக்கடவது.

9 அமைவகமை! உன் வீட்டு �ிமை�க!ிலும், உன் வாசல்க!ிலும் 
எழுதுவாயாக.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை!ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி!ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க!ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை! உள்!டக்கியது.



 பக்கம் 3ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 10, 2021
தமை�ப்ப: பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

2. �த்டதயு 4 : 23, 24

23 பின்பு, இடயசு கலிட�யா எங்கும் சுற்றி �டந்து, அவர்களுமைடய 
செஜப ஆ�யங்க!ில் உபடதசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிடசஷத்மைதப் 
பிரசங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சக� வியாதிகமை!யும்
சக� ட�ாய்கமை!யும் �ீக்கிச் செசாஸ்த�ாக்கினார்.

24 அவருமைடய கீர்த்தி ச ீரியா எங்கும் பிரசித்த�ாயிற்று. அப்செபாழுது 
ப�வித வியாதிகமை!யும் டவதமைனகமை!யும் அமைடந்திருந்த சக� 
பிணியா!ிகமை!யும், பிசாசு பிடித்தவர்கமை!யும் 
சந்திரடராகிகமை!யும் தி�ிர்வாதக்காரமைரயும் அவரிடத்தில் 
செகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கமை!ச் செசாஸ்த�ாக்கினார்.

3. �த்டதயு 18 : 2-6

2 இடயசு ஒரு சிறு பிள்மை!மையத் தம்�ிடத்தில் அமைழத்து: அமைத 
அவர்கள் �டுடவ �ிறுத்தி:

3 �ீங்கள் �னந்திரும்பிப் பிள்மை!கமை!ப்டபால் ஆகாவிட்டால், 
பரட�ாகராஜ்யத்தில் பிரடவசிக்க�ாட்டீர்கள் என்று செ�ய்யாகடவ 
உங்களுக்குச் செசால்லுகிடறன்.

4 ஆமைகயால் இந்தப்பிள்மை!மையப்டபா�த் தன்மைனத் 
தாழ்த்துகிறவன் எவடனா, அவடன பரட�ாகராஜ்யத்தில் 
செபரியவனாயிருப்பான்.

5 இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்மை!மைய என் �ா�த்தினி�ித்தம் 
ஏற்றுக்செகாள்ளுகிறவன் என்மைன ஏற்றுக்செகாள்ளுகிறான்.

6 என்னிடத்தில் விசுவாச�ாயிருக்கிற இந்தச் சிறியரில் ஒருவனுக்கு 
இடறலுண்டாக்குகிறவன் எவடனா, அவனுமைடய கழுத்தில் 
ஏந்திரக்கல்மை�க் கட்டி, சமுத்திரத்தின் ஆழத்திட� அவமைன 
அ�ிழ்த்துவது அவனுக்கு ���ாயிருக்கும்.

4. �த்டதயு 19 : 13-15

13 அப்செபாழுது, சிறு பிள்மை!க!ின்ட�ல் மைககமை! மைவத்து 
செஜபம்பண்ணுபடிக்கு அவர்கமை! அவரிடத்தில் 
செகாண்டுவந்தார்கள்; செகாண்டுவந்தவர்கமை!ச் சீஷர்கள் 
அதட்டினார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை!ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி!ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க!ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை! உள்!டக்கியது.
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14 இடயசுடவா: சிறு பிள்மை!கள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு 
இடங்செகாடுங்கள்; அவர்கமை!த் தமைடபண்ணாதிருங்கள்; 
பரட�ாகராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுமைடயது என்று செசால்லி,

15 அவர்கள் ட�ல் மைககமை! மைவத்து, பின்பு அவ்விடம் விட்டுப் 
புறப்பட்டுப்டபானார்.

5. லூக்கா 7: 11-15

11 �று�ா!ிட� அவர் �ாயீன் என்னும் ஊருக்குப் டபானார்; 
அவருமைடய சீஷர் அட�கரும் திர!ான ஜனங்களும் 
அவருடடனகூடப் டபானார்கள்.

12 அவர் ஊரின் வாசலுக்குச் ச�ீபித்தடபாது, �ரித்துப்டபான 
ஒருவமைன அடக்கம் பண்ணும்படி செகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் தன் 
தாய்க்கு ஒடர �கனாயிருந்தான். அவட!ா 
மைகம்செபண்ணாயிருந்தாள்; ஊராரில் செவகு ஜனங்கள் 
அவளுடடனகூட வந்தார்கள்.

13 கர்த்தர் அவமை!ப் பார்த்து, அவள்ட�ல் �னதுருகி: அழாடத என்று 
செசால்லி,

14 கிட்டவந்து, பாமைடமையத் செதாட்டார்; அமைதச் சு�ந்தவர்கள் 
�ின்றார்கள்; அப்செபாழுது அவர்: வாலிபடன, எழுந்திரு என்று 
உனக்குச் செசால்லுகிடறன் என்றார்.

15 �ரித்தவன் எழுந்து உட்கார்ந்து, டபசத்செதாடங்கினான். அவமைன 
அவன் தாயினிடத்தில் ஒப்புவித்தார்.

6. அப்டபாஸ்த�ருமை�ய ��படிகள்  3: 1-9

1 செஜபடவமை!யாகிய ஒன்பதாம் �ணி ட�ரத்திட� டபதுருவும் 
டயாவானும் டதவா�யத்துக்குப் டபானார்கள்.

2 அப்செபாழுது தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து சப்பாணியாய்ப் பிறந்த 
ஒரு �னுஷமைனச் சு�ந்துசெகாண்டுவந்தார்கள்; டதவா�யத்திட� 
பிரடவசிக்கிறவர்க!ிடத்தில் பிச்மைசடகட்கும்படி, �ாடடாறும் 
அ�ங்கார வாசல் என்னப்பட்ட டதவா�ய வாச�ண்மைடயிட� 
மைவப்பார்கள்.

3 டதவா�யத்திட� பிரடவசிக்கப்டபாகிற டபதுருமைவயும் 
டயாவாமைனயும் அவன் கண்டு பிச்மைசடகட்டான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை!ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி!ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க!ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை! உள்!டக்கியது.
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4 டபதுருவும் டயாவானும் அவமைன உற்றுப்பார்த்து: எங்கமை! 
ட�ாக்கிப்பார் என்றார்கள்.

5 அவன் அவர்க!ிடத்தில் ஏதாகிலும் கிமைடக்குசெ�ன்று எண்ணி, 
அவர்கமை! ட�ாக்கிப்பார்த்தான்.

6 அப்செபாழுது டபதுரு: செவள்!ியும் செபான்னும் என்னிடத்திலில்மை�; 
என்னிடத்திலுள்!மைத உனக்குத் தருகிடறன்; �சடரயனாகிய 
இடயசுகிறிஸ்துவின் �ா�த்தினாட� �ீ எழுந்து �ட என்று செசால்லி;

7 வ�துமைகயினால் அவமைனப் பிடித்துத் தூக்கிவிட்டான், உடடன 
அவனுமைடய கால்களும் கரடுகளும் செப�னமைடந்தது.

8 அவன் குதித்செதழுந்து �ின்று �டந்தான்; �டந்து, குதித்து, 
டதவமைனத் துதித்துக்செகாண்டு, அவர்களுடடனகூட 
டதவா�யத்திற்குள் பிரடவசித்தான்.

9 அவன் �டக்கிறமைதயும், டதவமைனத் துதிக்கிறமைதயும், 
ஜனங்கசெ!ல்�ாரும் கண்டு:

7. சங்கீதம் 103: 1-4

1 என் ஆத்து�ாடவ, கர்த்தமைர ஸ்டதாத்திரி; என் முழு உள்!ட�, 
அவருமைடய பரிசுத்த �ா�த்மைத ஸ்டதாத்திரி.

2 என் ஆத்து�ாடவ, கர்த்தமைர ஸ்டதாத்திரி; அவர் செசய்த சக� 
உபகாரங்கமை!யும் �றவாடத.

3 அவர் உன் அக்கிர�ங்கமை!செயல்�ாம் �ன்னித்து, உன் 
ட�ாய்கமை!செயல்�ாம் குண�ாக்கி,

4 உன் பிராணமைன அழிவுக்கு வி�க்கி�ீட்டு, உன்மைனக் 
கிருமைபயினாலும் இரக்கங்க!ினாலும் முடிசூட்டி.

8. ஏசாயா 54 : 14, 15, 17

14 �ீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய்; செகாடுமை�க்குத் தூர�ாவாய்; 
பய�ில்�ாதிருப்பாய், திகிலுக்குத் தூர�ாவாய், அது உன்மைன 
அணுகுவதில்மை�.

15 இடதா, உனக்கு விடராத�ாய்க் கூட்டங்கூடினால், அது என்னாட� 
கூடுகிற கூட்ட�ல்�; எவர்கள் உனக்கு விடராத�ாய்க் 
கூடுகிறார்கட!ா, அவர்கள் உன் பட்சத்தில் வருவார்கள்.

17 உனக்கு விடராத�ாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் 
வாய்க்காடதடபாம்; உனக்கு விடராத�ாய் �ியாயத்தில் எழும்பும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை!ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி!ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க!ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை! உள்!டக்கியது.
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எந்த �ாமைவயும் �ீ குற்றப்படுத்துவாய்; இது கர்த்தருமைடய 
ஊழியக்காரரின் சுதந்தரமும் என்னாலுண்டான அவர்களுமைடய 
�ீதியு�ாயிருக்கிறசெதன்று கர்த்தர் செசால்கிறார்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆட!ாக்கியம்

1. 415 : 4-5

பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்புக்கு சத்தியத்தில் எந்த அடிப்பமைடயும் 
இல்மை�.

2. 412 : 13-15

கிறிஸ்தவ அறிவியல் �ற்றும் செதய்வீக அன்பின் சக்தி எல்�ாம் வல்�து.
பிடிமையக் கழற்றுவது �ற்றும் ட�ாய், பாவம் �ற்றும் �ரணத்மைத 
அழிப்பது உண்மை�யில் டபாது�ானது.

3. 127 : 16-29

கிறிஸ்துவ அறிவியல் கடவுமை! செவ!ிப்படுத்துகிறது, பாவம், ட�ாய் 
�ற்றும் இறப்பின் ஆசிரியராக அல்�, ஆனால் செதய்வீக செகாள்மைக, 
உச்ச�ிமை�, �னம், எல்�ா தீமை�க!ிலிருந்தும் வி�க்கு. செபாருள் 
என்பது செபாய்மை�, இருப்பின் உண்மை� அல்� என்று கற்பிக்கிறது; 
�ரம்புகள், மூமை!, வயிறு, நுமைரயீரல், �ற்றும் ப�வற்றில் - செபாருள் - 
புத்திசாலித்தனம், வாழ்க்மைக அல்�து உணர்வு இல்மை�.

எல்�ா உண்மை�களும் செதய்வீக �னத்தில் இருந்து வருவதால், 
இயற்பியல் அறிவியல் இல்மை�. எனடவ உண்மை� என்பது 
�னிதனல்�, அது ஒரு சட்டத்தின் சட்ட�ல்�, ஏசெனன்றால் செபாருள் ஒரு
சட்ட�ியற்றுபவர் அல்�. அறிவியல் என்பது செதய்வீக �னதின் 
செவ!ிப்பாடாகும், ட�லும் கடவுமை! �ட்டுட� சரியாக வி!க்க முடியும். 
இது ஒரு ஆன்�ீகத்மைதக் செகாண்டுள்!து, ஒரு செபாருள் டதாற்றம் 
அல்�. இது ஒரு செதய்வீக உச்சரிப்பு, - அமைனத்து உண்மை�களுக்கும் 
வழி�டத்தும் ஆறுத�!ிப்பவர்.

4. 234 : 25-26

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை!ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி!ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க!ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை! உள்!டக்கியது.
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பாவமும் ட�ாயும் செவ!ிப்படுவதற்கு முன்பு சிந்திக்கப்பட டவண்டும்.

5. 236 : 12-20, 23-32

குற்றத்திற்கு ஆதரவாகடவா அல்�து எதிராகடவா ஒரு தாய் ஒரு 
வலிமை�யான கல்வியா!ர். அவ!து எண்ணங்கள் �ற்செறாரு �ரண 
�னதின் கருமைவ உருவாக்குகின்றன, ட�லும் தன்மைன அறியா�ட�டய 
அமைத வடிவமை�க்கின்றன. எனடவ கிறிஸ்தவ அறிவியலின் 
முக்கியத்துவம், இதிலிருந்து �ாம் ஒடர �னமைதயும், ஒவ்செவாரு 
துயரத்திற்கும் தீர்வாக �ல்�மைத செபறுவமைதயும் கற்றுக்செகாள்கிடறாம்.

உடல்��ம் �ற்றும் பரிசுத்தத்தின் உண்மை�கமை! செபற்டறார்கள் தங்கள் 
குழந்மைதகளுக்கு ஆரம்ப கா�த்தில் கற்பிக்க டவண்டும். குழந்மைதகள் 
செபரியவர்கமை! விட �ிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்கள், ட�லும் 
அவர்கள் �கிழ்ச்சியாகவும் �ல்�வர்க!ாகவும் இருக்கும் எ!ிமை�யான 
உண்மை�கமை! ட�சிக்க கற்றுக்செகாள்கிறார்கள்.

இடயசு சிறு குழந்மைதக!ின் தவறுக!ிலிருந்து சுதந்திரம் �ற்றும் 
அவர்கள் சரியானமைத ஏற்றுக்செகாள்வதால் அவர்கமை! ட�சித்தார். 
வயது இரண்டு கருத்துகளுக்கு இமைடயில் �ின்று அல்�து தவறான 
�ம்பிக்மைககளுடன் டபாராடும்டபாது, இமை!ஞர்கள் உண்மை�மைய 
ட�ாக்கி எ!ிதாகவும் டவக�ாகவும் முன்டனறுகிறார்கள்.

6. 237 : 1-32

எப்டபாதாவது என் வி!க்கங்கமை!க் டகட்ட ஒரு சிறு�ி, அவள் விரலில் 
ட�ாச�ாக காய�மைடந்தாள். அவள் அமைத கவனிக்கவில்மை� என்று 
டதான்றியது. அமைதப் பற்றி விசாரித்தடபாது அவள் புத்திசாலித்தன�ாக 
பதி�!ித்தாள், "விஷயத்தில் எந்த உணர்வும் இல்மை�." சிரிக்கும் 
கண்க!ால் பிமைணக்கப்பட்ட அவள் தற்டபாது, "அம்�ா, என் விரல் 
செகாஞ்சம் கூட வலிக்கவில்மை�" என்று கூறினாள்.

அவளுமைடய செபற்டறார்கள் தங்கள் �ருந்துகமை! ஒதுக்கி மைவப்பதற்கு 
சி� �ாதங்கள் அல்�து வருடங்கள் ஆகியிருக்க�ாம், அல்�து 
அவர்க!ின் சிறிய �கள் �ிகவும் இயல்பாக அமைடந்த �ன உயரத்மைத 
அமைடந்திருக்க�ாம். செபற்டறாரின் �ிகவும் பிடிவாத�ான �ம்பிக்மைககள் 
�ற்றும் டகாட்பாடுகள் செபரும்பாலும் தங்க!ின் �ற்றும் அவர்க!ின் 
சந்ததியினரின் �னதில் �ல்� விமைதமைய திணறடிக்கின்றன. "காற்றின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை!ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி!ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க!ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை! உள்!டக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 10, 2021
தமை�ப்ப: பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

பறமைவகள்" டபான்ற மூட�ம்பிக்மைக, �ல்� விமைதமைய முமை!ப்பதற்கு 
முன்டப பறித்துவிடும்.

குழந்மைதகளுக்கு அவர்க!ின் முதல் பாடங்க!ில் சத்திய சிகிச்மைச, 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் கற்பிக்கப்பட டவண்டும், ட�லும் ட�ாய் பற்றிய 
டகாட்பாடுகள் அல்�து சிந்தமைனகமை! விவாதிக்கடவா அல்�து 
�கிழ்விக்கடவா கூடாது. பிமைழ �ற்றும் அதன் துன்பங்க!ின் 
அனுபவத்மைதத் தடுக்க, உங்கள் குழந்மைதக!ின் �னதில் இருந்து 
பாவ�ான அல்�து ட�ாய்வாய்ப்பட்ட எண்ணங்கமை!த் தவிர்க்கவும். 
பிந்மைதயது அடத செகாள்மைகயின் அடிப்பமைடயில் வி�க்கப்பட டவண்டும். 
இது கிறிஸ்தவ அறிவியமை� ஆரம்பத்தில் கிமைடக்கச் செசய்கிறது.

சி� தவறானவர்கள் உண்மை�கமை! அறியடவா அல்�து செபாரு!ின் 
செபாய்மை� �ற்றும் அதன் கூறப்படும் சட்டங்கமை!ப் பற்றி டகட்கடவா 
விரும்புவதில்மை�. அவர்கள் தங்கள் செபாருள் கடவுள்களுக்காக இன்னும்
சிறிது ட�ரம் தங்கமை! அர்ப்பணித்து, செபாரு!ின் வாழ்க்மைக �ற்றும் 
புத்திசாலித்தனத்தில் ஒரு �ம்பிக்மைகமைய ஒட்டிக்செகாள்கிறார்கள், 
ட�லும் இந்த பிமைழ தங்களுக்கு அதிகம் செசய்யும் என்று 
எதிர்பார்க்கிறார்கள், ஒடர உயிருள்! �ற்றும் உண்மை�யான கடவு!ால் 
செசய்ய முடியும் என்பமைத அவர்கள் ஒப்புக்செகாள்கிறார்கள். உங்கள் 
வி!க்கத்தில் செபாறுமை� இழந்து, அவர்க!ின் புகார்க!ில் இருந்து 
விடுபடும் �னதின் அறிவியமை� விசாரிக்க விரும்பா�ல், அவர்கள் 
தவறான �ம்பிக்மைககமை! கட்டிப்பிடித்து ஏ�ாற்றும் விமை!வுகமை! 
அனுபவிக்கின்றனர்.

7. 273 : 10-28

செதய்வீக அறிவியல் செபாருள் பு�ன்க!ின் தவறான சாட்சியத்மைத 
�ாற்றியமை�க்கிறது, இதனால் பிமைழயின் அடித்த!த்மைத 
கிழித்துவிடுகிறது. எனடவ அறிவியலுக்கும் பு�ன்களுக்கும் 
இமைடயி�ான பமைக, �ற்றும் உணர்வின் பிமைழகள் �ீங்கும் வமைர 
சரியான புரிதமை� அமைடய இய�ாமை�.

செபாருள் �ற்றும் �ருத்துவ அறிவியலின் சட்டங்கள் என்று 
அமைழக்கப்படுபமைவ ஒருடபாதும் �னிதர்கமை! முழுவது�ாக, 
இணக்க�ான �ற்றும் அழியாததாக ஆக்கியதில்மை�. ஆத்�ாவால் 
ஆ!ப்படும் டபாது �னிதன் இணக்க�ானவன். எனடவ ஆன்�ீக இருப்பு 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை!ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி!ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க!ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை! உள்!டக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 10, 2021
தமை�ப்ப: பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

சட்டங்கமை! செவ!ிப்படுத்தும் உண்மை�மைய புரிந்து செகாள்வதன் 
முக்கியத்துவம்.

ஆன்�ீக சட்டத்மைத ரத்து செசய்ய கடவுள் ஒரு செபாருள் சட்டத்மைத 
�ிய�ிக்கவில்மை�. அத்தமைகய செபாருள் சட்டம் இருந்தால், அது ஆவி, 
கடவு!ின் ட�ன்மை�மைய எதிர்க்கும் �ற்றும் பமைடப்பா!ரின் ஞானத்மைதத் 
தூண்டும். இடயசு அமை�க!ில் �டந்தார், திர!ான �க்களுக்கு 
உணவ!ித்தார், ட�ாயுற்றவர்கமை!க் குணப்படுத்தினார், �ற்றும் 
செபாருள் சட்டங்களுக்கு ட�ர் எதிரில் இறந்தவர்கமை! எழுப்பினார். 
அவரது செசயல்கள் அறிவியலின் ஆர்ப்பாட்டம், செபாருள் உணர்வு 
அல்�து சட்டத்தின் தவறான கூற்றுக்கமை!க் கடந்து.

8. 380 : 28-31

கடவுளுக்கு எதிடர ஒரு சக்தி இருக்கிறது அல்�து �ல்�வர் என்று 
�ம்புவமைத விட �ிகவும் வருத்த�ாக எதுவும் இல்மை�, ட�லும் இந்த 
எதிர்ப்பு சக்திமைய கடவுள் தனக்கு எதிராக, வாழ்க்மைக, ஆடராக்கியம், 
�ல்லிணக்கத்திற்கு எதிராக பயன்படுத்தக்கூடிய வலிமை�மையக் 
செகாடுக்கிறார்.

9. 184 : 3-5

ட�ாய், பாவம் �ற்றும் இறப்மைப ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு சத்தியம் எந்த 
சட்டங்கமை!யும் செசய்யவில்மை�, ஏசெனனில் இமைவ சத்தியத்திற்குத் 
செதரியாது, அமைவ யதார்த்த�ாக அங்கீகரிக்கப்படக்கூடாது.

10.   402 : 8-13

அழியாத �னமும் அதன் அமை�ப்புகளும் அறிவியலில் பிடிபடும், �ற்றும் 
செபாருள் சார்ந்த �ம்பிக்மைககள் ஆன்�ீக உண்மை�க!ில் குறுக்கிடாத 
டபாது, �னித உடல் அதன் உடல், கட்டமை�ப்பு �ற்றும் செபாருள் 
அடிப்பமைடமைய மைகவிடும் ட�ரம் செ�ருங்குகிறது. �னிதன் அழியாதவன், 
�ித்திய�ானவன்.

11.   598 : 23-30

செதய்வீக உணர்வின் ஒரு கணம், அல்�து வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பின் 
ஆன்�ீக புரிதல், �ித்தியத்தின் முன்டனாடியாகும். இந்த உயரிய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை!ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி!ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க!ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை! உள்!டக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 10, 2021
தமை�ப்ப: பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

பார்மைவ, அறிவியமை�ப் புரிந்து செகாள்ளும்டபாது செபறப்பட்ட �ற்றும் 
தக்கமைவக்கப்படும், �ரணத்தின் இமைடசெவ!ிமைய ஆன்�ீக ர ீதியாக 
உணர்ந்து வாழ்வுடன் பா�ம் அமை�க்கும், ட�லும் �னிதன் தனது 
அழியாமை� �ற்றும் �ித்திய இணக்கத்தின் முழு �னவில் இருப்பான், 
அங்கு பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு செதரியவில்மை�.

12.   201 : 1-3

பாவம், ட�ாய் �ற்றும் �ரணத்மைத அழிப்பதன் மூ�ம் 
�மைடமுமைறப்படுத்தப்பட்ட �ற்றும் �ிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை�தான் 
இதுவமைர பிரசங்கிக்கப்பட்ட சிறந்த பிரசங்கம்.

தினச!ி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ட�ரி டபக்கர் எடி

தினச!ி ம6பம்

ஒவ்செவாரு �ாளும் செஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  செதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் �ிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை!யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க!ிடமும் பாசத்மைத வ!ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ!ட்டும்!

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

ட�ாக்கங்கள் �ற்றும் மசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க!ின் ட�ாக்கங்கள் அல்�து செசயல்கமை!
விடராதட�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்டபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுட� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை!யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சடகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்டதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க!ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆட�ாசமைன,  செசல்வாக்கு செசலுத்துதல் அல்�து தவறாக செசல்வாக்கு
செசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட டவண்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை!ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபி!ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க!ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை! உள்!டக்கியது.
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க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �ன�� ஆட�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ட�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செசய்ய டவண்டிய கடமை�மைய �றக்கடவா
புறக்கணிக்கடவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக!ால் அவர்
�ியாயந்தீர்க்கப்படுவார், �ியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.
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_____________________
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