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ஞாயிற்றுக்கிழமை� அக்ட�ாபர் 24, 2021

தமை�ப்ப — �ரணத்திற்குப் பிறகு ட�ாதமை�

டகால்�ன் உமைர:  டரா�ர் 6 : 4

"நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்துககாள்ளும்படிக்கு,
அவருமைடய �ரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாட�

கிறிஸ்துவுடடனகூட அடக்கம்பண்ணப்பட்டடாம்."

பபாறுப்பு ர ீதியா� வா�ிப்பு:    1 பகாரிந்தியர் 15 : 19-23,
26-28

19 இம்மை�க்காக�ாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின்ட�ல் 
நம்பிக்மைகயுள்ளவர்களாயிருந்தால், எல்�ா 
�னுஷமைரப்பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்களாயிருப்டபாம்.

20 கிறிஸ்துடவா �ரித்டதாரிலிருந்து, நித்திமைரயமைடந்தவர்களில் 
முதற்ப�னானார்.

21 �னுஷனால் �ரணம் உண்டானபடியால், �னுஷனால் �ரித்டதாரின்
உயிர்த்கதழுதலும் உண்டாயிற்று.

22 ஆதாமுக்குள் எல்�ாரும் �ரிக்கிறதுடபா�, கிறிஸ்துவுக்குள் 
எல்�ாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.

23 அவனவன் தன்தன் வரிமை�யிட� உயிர்ப்பிக்கப்படுவான், 
முதற்ப�னானவர் கிறிஸ்து; பின்பு அவர் வருமைகயில் 
அவருமைடயவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.

26 பரிகரிக்கப்படுங் கமைட�ிச் �த்துரு �ரணம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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27 �க�த்மைதயும் அவருமைடய பாதத்திற்குக் கீழ்ப்படுத்தினாடர; 
ஆகிலும் �க�மும் அவருக்குக் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டகதன்று 
க�ால்லியிருக்கும் டபாது, �க�த்மைதயும் அவருக்குக் 
கீழ்ப்படுத்தினவர் கீழ்ப்படுத்தப்படவில்மை�கயன்பது 
கவளியரங்க�ாயிருக்கிறது.

28 �க�மும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கும்டபாது, டதவடன �க�த்திலும்
�க�மு�ாயிருப்பதற்கு, கு�ாரன் தாமும் த�க்குச் �க�த்மைதயும் 
கீழ்ப்படுத்தினவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருப்பார்.

பா�ம் பிர�ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஏ�ாயா 25 : 1 (க்கு 3rd ;), 6-8

1 கர்த்தாடவ, நீடர என் டதவன்; உம்மை� உயர்த்தி, உ�து நா�த்மைதத் 
துதிப்டபன்; நீர் அதி�ய�ானமைவகமைளச் க�ய்தீர்; உ�து 
ஆட�ா�மைனகள் �த்தியமும் உறுதியு�ானமைவகள்.

6 ட�மைனகளின் கர்த்தர் இந்த �மை�யிட� �க� ஜனங்களுக்கும் ஒரு 
விருந்மைத ஆயத்தப்படுத்துவார்; அது ககாழுமை�யான 
பதார்த்தங்களும், பழமை�யான திராட்�ர�மும் ஊனும் நிணமுமுள்ள
பதார்த்தங்களும், கதளிந்த பழமை�யான திராட்�ர�மும் நிமைறந்த 
விருந்தாயிருக்கும்.

7 �க� ஜனங்கள்ட�லுமுள்ள முக்காட்மைடயும், �க� ஜாதிகமைளயும் 
மூடியிருக்கிற மூடமை�யும், இந்த �மை�யிட� அகற்றிப்டபாடுவார்.

8 அவர் �ரணத்மைத கஜய�ாய் விழுங்குவார்; கர்த்தராகிய டதவன் 
எல்�ா முகங்களிலு�ிருந்து கண்ணீமைரத் துமைடத்து, த�து 
ஜனத்தின் நிந்மைதமைய பூ�ியிலிராதபடிக்கு முற்றிலும் 
நீக்கிவிடுவார்; கர்த்தடர இமைதச் க�ான்னார்.

2. �த்டதயு 4 : 23

23 பின்பு, இடயசு கலிட�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுமைடய 
கஜப ஆ�யங்களில் உபடத�ித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிட�ஷத்மைதப் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பிர�ங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த �க� வியாதிகமைளயும்
�க� டநாய்கமைளயும் நீக்கிச் க�ாஸ்த�ாக்கினார்.

3. �த்டதயு 5 : 1-12

1 அவர் திரளான ஜனங்கமைளக் கண்டு �மை�யின் ட�ல் ஏறினார்; 
அவர் உட்கார்ந்தகபாழுது, அவருமைடய �ீஷர்கள் அவரிடத்தில் 
வந்தார்கள்.

2 அப்கபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபடத�ித்துச் க�ான்னது என்னகவன்றால்:

3 ஆவியில் எளிமை�யுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரட�ாக ராஜ்யம்
அவர்களுமைடயது.

4 துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 
ஆறுத�மைடவார்கள்.

5 �ாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் பூ�ிமையச் 
சுதந்தரித்துக்ககாள்ளுவார்கள்.

6 நீதியின்ட�ல் ப�ிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 
திருப்தியமைடவார்கள்.

7 இரக்கமுமைடயவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் இரக்கம் 
கபறுவார்கள்.

8 இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 
டதவமைனத் தரி�ிப்பார்கள்.

9 ��ாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 
டதவனுமைடய புத்திரர் என்னப்படுவார்கள்.

10 நீதியினி�ித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரட�ாக 
ராஜ்யம் அவர்களுமைடயது.

11 என்னி�ித்தம் உங்கமைள நிந்தித்துத் துன்பப்படுத்தி, ப�வித 
தீமை�யான க�ாழிகமைளயும் உங்கள்டபரில் கபாய்யாய்ச் 
க�ால்வார்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள்.

12 �ந்டதாஷப்பட்டு, களிகூருங்கள்; பரட�ாகத்தில் உங்கள் ப�ன் 
�ிகுதியாயிருக்கும்; உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்கதரி�ிகமைளயும் 
அப்படிடய துன்பப்படுத்தினார்கடள.

4. �த்டதயு 7 : 24-29

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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24 ஆமைகயால், நான் க�ால்லிய இந்த வார்த்மைதகமைளக் டகட்டு, 
இமைவகளின்படி க�ய்கிறவன் எவடனா, அவமைனக் 
கன்�மை�யின்ட�ல் தன் வீட்மைடக் கட்டின புத்தியுள்ள �னுஷனுக்கு 
ஒப்பிடுடவன்.

25 கபரு�மைழ க�ாரிந்து, கபருகவள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த 
வீட்டின்ட�ல் ட�ாதியும் அது விழவில்மை�; ஏகனன்றால் அது 
கன்�மை�யின்ட�ல் அஸ்திபாரம் டபாடப்பட்டிருந்தது.

26 நான் க�ால்லிய இந்த வார்த்மைதகமைளக் டகட்டு, இமைவகளின்படி 
க�ய்யாதிருக்கிறவன் எவடனா, அவன் தன் வீட்மைட �ணலின்ட�ல் 
கட்டின புத்தியில்�ாத �னுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான்.

27 கபரு�மைழ க�ாரிந்து, கபருகவள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த 
வீட்டின்ட�ல் ட�ாதினடபாது அது விழுந்தது; விழுந்து முழுவதும் 
அழிந்தது என்றார்.

28 இடயசு இந்த வார்த்மைதகமைளச் க�ால்லி முடித்தடபாது, அவர் 
டவதபாரகமைரப்டபால் டபாதியா�ல், அதிகாரமுமைடயவராய் 
அவர்களுக்குப் டபாதித்தபடியால்,

29 ஜனங்கள் அவருமைடய டபாதகத்மைதக்குறித்து ஆச்�ரியப்பட்டார்கள்.

5. டயாவான் 10 : 7 (க்கு 1st ,), 10 (நான்)

7 ஆத�ால் இடயசு �றுபடியும் அவர்கமைள டநாக்கி.
10 திருடன் திருடவும் ககால்�வும் அழிக்கவும் வருகிறாடனயன்றி 

டவகறான்றுக்கும் வரான். நாடனா அமைவகளுக்கு ஜீவன் 
உண்டாயிருக்கவும், அது பரிபூரணப்படவும் வந்டதன்.

6. டயாவான் 12 : 46, 49, 50 (க்கு :)

46 என்னிடத்தில் விசுவா��ாயிருக்கிறவகனவனும் இருளில் 
இராதபடிக்கு, நான் உ�கத்தில் ஒளியாக வந்டதன்.

49 நான் சுய�ாய்ப் டப�வில்மை�, நான் டப�டவண்டியது 
இன்னகதன்றும் உபடத�ிக்கடவண்டியது இன்னகதன்றும் என்மைன 
அனுப்பின பிதாடவ எனக்குக் கட்டமைளயிட்டார்.

50 அவருமைடய கட்டமைள நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறகதன்று அறிடவன்.

7. �த்டதயு 26 : 1-4

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: �ரணத்திற்குப் பிறகு ட�ாதமைன

1 இடயசு இந்த வ�னங்கமைளகயல்�ாம் க�ால்லிமுடித்தபின்பு, அவர் 
தம்முமைடய �ீஷமைர டநாக்கி:

2 இரண்டு நாமைளக்குப்பின்பு பஸ்காபண்டிமைக வருக�ன்று 
அறிவீர்கள்; அப்கபாழுது, �னுஷகு�ாரன் �ிலுமைவயில் 
அமைறயப்படுவதற்கு ஒப்புக்ககாடுக்கப்படுவார் என்றார்.

3 அப்கபாழுது, பிரதான ஆ�ாரியரும் டவதபாரகரும் ஜனத்தின் 
மூப்பரும், காய்பா என்னப்பட்ட பிரதான ஆ�ாரியனுமைடய 
அர�மைனயிட� கூடிவந்து,

4 இடயசுமைவத் தந்திர�ாய்ப் பிடித்துக் ககாமை�க�ய்யும்படி 
ஆட�ா�மைனபண்ணினார்கள்.

8. டயாவான் 18 : 14

14 ஜனங்களுக்காக ஒடர �னுஷன் �ாகிறது ந��ாயிருக்குக�ன்று 
யூதருக்கு ஆட�ா�மைன க�ான்னவன் இந்தக் காய்பாடவ.

9. டயாவான் 19 : 16 (�ற்றும் அவர்கள்)-18 (க்கு 1st ,), 41, 42

16 அவர்கள் இடயசுமைவப் பிடித்துக்ககாண்டுடபானார்கள்.
17 அவர் தம்முமைடய �ிலுமைவமையச் சு�ந்துககாண்டு, எபிகரயு 

பாமைஷயிட� ககால்ககாதா என்று க�ால்�ப்படும் கபா�ஸ்த�ம் 
என்கிற இடத்திற்குப் புறப்பட்டுப்டபானார்.

18 அங்டக அவமைரச் �ிலுமைவயில் அமைறந்தார்கள்.
41 அவர் �ிலுமைவயில் அமைறயப்பட்ட இடத்தில் ஒரு டதாட்டமும், அந்தத் 

டதாட்டத்தில் ஒருக்காலும் ஒருவனும் மைவக்கப்பட்டிராத ஒரு புதிய 
கல்�மைறயும் இருந்தது.

42 யூதருமைடய ஆயத்தநாளானபடியினாலும், அந்தக் கல்�மைற 
��ீப�ாயிருந்தபடியினாலும், அவ்விடத்திட� இடயசுமைவ 
மைவத்தார்கள்.

10. டயாவான் 20 : 1, 12-14, 17

1 வாரத்தின் முதல் நாள் காமை�யில், அதிக இருட்டடாடட, �கதட�னா 
�ரியாள் கல்�மைறயினிடத்திற்கு வந்து கல்�மைறமைய 
அமைடத்திருந்த கல் எடுத்துப்டபாட்டிருக்கக்கண்டாள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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12 இடயசுவின் �ரீரம் மைவக்கப்பட்டிருந்த இடத்திட� கவள்ளுமைட 
தரித்தவர்களாய் இரண்டு தூதர்கள், தமை��ாட்டில் ஒருவனும் 
கால்�ாட்டில் ஒருவனு�ாக, உட்கார்ந்திருக்கிறமைதக் கண்டாள்.

13 அவர்கள் அவமைள டநாக்கி: ஸ்திரீடய, ஏன் அழுகிறாய் என்றார்கள். 
அதற்கு அவள்: என் ஆண்டவமைர எடுத்துக்ககாண்டு 
டபாய்விட்டார்கள், அவமைர மைவத்த இடம் எனக்குத் கதரியவில்மை� 
என்றாள்.

14 இமைவகமைளச் க�ால்லிப் பின்னாகத் திரும்பி, இடயசு நிற்கிறமைதக் 
கண்டாள்; ஆனாலும் அவமைர இடயசு என்று அறியாதிருந்தாள்.

17 இடயசு அவமைள டநாக்கி: என்மைனத் கதாடாடத, நான் இன்னும் என் 
பிதாவினிடத்திற்கு ஏறிப்டபாகவில்மை�; நீ என் �டகாதரரிடத்திற்குப்
டபாய், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கும் உங்கள் 
பிதாவினிடத்திற்கும், என் டதவனிடத்திற்கும் உங்கள் 
டதவனிடத்திற்கும் ஏறிப்டபாகிடறன் என்று அவர்களுக்குச் க�ால்லு
என்றார்.

11. டரா�ர் 13: 11 (இப்டபாது), 12

11 ...நாம் கா�த்மைத அறிந்தவர்களாய், இப்படி நடக்கடவண்டும்; நாம் 
விசுவா�ிகளானடபாது இரட்�ிப்பு ��ீப�ாயிருந்தமைதப் பார்க்கிலும் 
இப்கபாழுது அது ந�க்கு அதிக ��ீப�ாயிருக்கிறது.

12 இரவு க�ன்றுடபாயிற்று, பகல் ��ீப�ாயிற்று; ஆமைகயால் 
அந்தகாரத்தின் கிரிமையகமைள நாம் தள்ளிவிட்டு, ஒளியின் 
ஆயுதங்கமைளத் தரித்துக்ககாள்ளக்கடடவாம்.

12. 1 பகாரிந்தியர் 15: 55-58

55 �ரணட�! உன் கூர் எங்டக? பாதாளட�! உன் கஜயம் எங்டக?
56 �ரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் கப�ன் நியாயப்பிர�ாணம்.
57 நம்முமைடய கர்த்தராகிய இடயசுகிறிஸ்துவினாட� ந�க்கு 

கஜயங்ககாடுக்கிற டதவனுக்கு ஸ்டதாத்திரம்.
58 ஆமைகயால், எனக்குப் பிரிய�ான �டகாதரடர, கர்த்தருக்குள் நீங்கள்

படுகிற பிரயா�ம் விருதாவாயிராகதன்று அறிந்து, நீங்கள் 
உறுதிப்பட்டவர்களாயும், அமை�யாதவர்களாயும், கர்த்தருமைடய 
கிரிமையயிட� எப்கபாழுதும் கபருகுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அறிவியல் �ற்றும் ஆடராக்கியம்

1. 246 : 27-31

வாழ்க்மைக நித்திய�ானது.  நாம் இமைதக் கண்டுபிடித்து அதன்
ஆர்ப்பாட்டத்மைதத் கதாடங்க டவண்டும்.  வாழ்க்மைகயும் நன்மை�யும்
அழியாதமைவ.  நம்முமைடய இருப்பு பற்றிய பார்மைவமைய வயது �ற்றும்
புழுக்களாக அல்�ா�ல் அன்பாகவும்,  புத்துணர்ச்�ியாகவும்,
கதாடர்ச்�ியாகவும் வடிவமை�ப்டபாம்.

2. 25 : 13-16, 22-26

இந்த கதய்வீகக் டகாட்பாடு டநாயாளிகமைள எப்படி குணப்படுத்துகிறது, 
பிமைழமைய கவளிடயற்றுகிறது �ற்றும் �ரணத்தின் �ீது கவற்றி 
கபறுகிறது என்பமைத நாம் புரிந்துககாள்ள, இடயசு வாழ்வின் வழிமையக்
கற்றுக்ககாடுத்தார்.

பாவம் �ற்றும் டநாயின் �ீதான தனது கட்டுப்பாட்மைட நிரூபித்தாலும், 
�ிறந்த ஆ�ிரியர் �ற்றவர்கள் தங்கள் க�ாந்த பக்தியின் டதமைவயான 
�ான்றுகமைள வழங்குவதில் இருந்து எந்த வமைகயிலும் 
விடுவிக்கவில்மை�. அவர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலுக்காக டவமை� 
க�ய்தார், அவர் இந்த �க்திமைய அவர் க�ய்தது டபால் நிரூபிக்க �ற்றும் 
அதன் கதய்வீக ககாள்மைகமைய புரிந்து ககாள்ள டவண்டும்.

3. 429 : 31-12

இடயசு கூறினார் (டயாவான் 8: 51), "ஒரு �னிதன் என் க�ால்மை�க் 
கமைடப்பிடித்தால், அவன் ஒருடபாதும் �ரணத்மைதப் பார்க்க �ாட்டான்." 
அந்த அறிக்மைக ஆன்�ீக வாழ்க்மைகயில் �ட்டுப்படுத்தப்படவில்மை�, 
ஆனால் இருப்பின் அமைனத்து நிகழ்வுகமைளயும் உள்ளடக்கியது. இடயசு 
இமைத நிரூபித்தார், இறப்பவர்கமைள குண�ாக்கி, இறந்தவர்கமைள 
எழுப்பினார். �ரண �னம் பிமைழயுடன் பிரிக்கப்பட டவண்டும், அதன் 
க�யல்களால் தன்மைன வி�க்கிக் ககாள்ள டவண்டும், �ற்றும் அழியாத 
ஆண்மை�, கிறிஸ்து இ�ட்�ிய�ாக டதான்றும். விசுவா�ம் அதன் 
எல்மை�கமைள விரிவாக்க டவண்டும் �ற்றும் கபாருளுக்கு பதி�ாக 
ஆவியின் �தீு தங்கியிருப்பதன் மூ�ம் அதன் அடித்தளத்மைத ப�ப்படுத்த 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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டவண்டும். �னிதன் �ரணத்தின் �ீதான நம்பிக்மைகமைய 
விட்டுவிடும்டபாது, அவன் கடவுள், வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்மைப டநாக்கி 
டவக�ாக முன்டனறுவான். டநாய் �ற்றும் இறப்பு �ீதான நம்பிக்மைக, 
நிச்�ய�ாக பாவத்தின் நம்பிக்மைகமையப் டபா�டவ, வாழ்க்மைக �ற்றும் 
ஆடராக்கியத்தின் உண்மை�யான உணர்மைவ மூடிவிடுகிறது. 
அறிவியலில் இந்த �கத்தான உண்மை�மைய �னிதகு�ம் எப்டபாது 
விழித்துக்ககாள்ளும்?

4. 42 : 5-8, 15-18, 24-28

�ரணத்தில் உ�களாவிய நம்பிக்மைக எந்த நன்மை�யும் இல்மை�. அது 
வாழ்க்மைகமையடயா உண்மை�மையடயா கவளிப்பமைடயாக்க முடியாது. 
�ரணம் ஒரு �ரணக் கனவாக நீள�ாகக் காணப்படும், அது இருளில் 
வந்து ஒளியுடன் �மைறந்துவிடும்.

கடவுளின் �க்தியின் �ிறந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரரின் உயிர்த்கதழுதல் உடல்
�ற்றும் கபாருளின் �ீதான அவரது இறுதி கவற்றிக்கான �ான்றாகும், 
ட�லும் கதய்வீக அறிவியலின் முழு ஆதாரத்மைதயும் ககாடுத்தது - 
�ான்றுகள் �னிதர்களுக்கு �ிகவும் முக்கியம். ... உடமை� ககான்றதாக 
ஆண்கள் நிமைனக்கட்டும்! பின்னர் அவர் அமைத �ாற்றா�ல் 
அவர்களுக்குக் காண்பிப்பார். கிறிஸ்தவ அறிவியலில் உண்மை�யான 
�னிதன் கடவுளால் ஆளப்படுகிறான் என்பமைத இது நிரூபிக்கிறது - 
நன்மை�யால், தீமை�யால் அல்� - எனடவ ஒரு �ரண�ில்�ாதவர் 
ஆனால் அழியாதவர்.

5. 46 : 20-24

�ரணம் டபால் டதான்றிய பிறகு இடயசுவின் �ாறாத உடல் நிமை�,
எல்�ாப் கபாருள் நிமை�களுக்கும் ட��ாக அவமைர உயர்த்தியது;
இந்த உயர்வு அவரது ஏற்றத்மைத விளக்கியது,  ட�லும்
கல்�மைறக்கு அப்பால் ஒரு ட�ாதமைன �ற்றும் முற்டபாக்கான
நிமை�மைய �ந்டதகத்திற்கு இட�ின்றி கவளிப்படுத்தியது.

6. 77 : 5-11, 13-18

இருப்பமைத அறிவியல் அமைடயும் வமைர இருப்பு என்பது உடல் உணர்வின்
நம்பிக்மைகயாகடவ கதாடர்கிறது.  பிமைழ இங்டகயும் �றுமை�யிலும் தன்
சுய அழிமைவ ககாண்டுவருகிறது,  ஏகனன்றால் �ரண �னம் அதன்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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க�ாந்த உடல் நிமை�கமைள உருவாக்குகிறது.  வாழ்க்மைகமையப் பற்றிய
ஆன்�ீக புரிதமை� அமைடயும் வமைர �ரணம் அடுத்த இருப்பு வி�ானத்தில்
நிகழும்.

கபாருள் வாழ்க்மைகயின் இந்த கனவுக்கு டதமைவயான கா�ம்,  அதன்
இன்பங்கள் �ற்றும் துன்பங்கள் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ,  நனவில்
இருந்து �மைறந்து டபாக,  "யாமைரயும் கதரியாது ...  �கன் அல்�,
தந்மைதமைய தவிர."  பிமைழயின் உறுதிமையப் கபாறுத்து இந்த கா�ம்
நீண்ட அல்�து குறுகியதாக இருக்கும்.

7. 296: 4-9 (க்கு 2nd.)

முன்டனற்றம் அனுபவத்தில் பிறக்கிறது. இது �ரண�ில்�ாத �னிதனின்
பழுக்க மைவக்கும், இதன் மூ�ம் அழியாதவருக்காக இறந்தது. இங்டக 
அல்�து இனிட�ல், துன்பம் அல்�து விஞ்ஞானம் வாழ்க்மைக �ற்றும் 
�னம் கதாடர்பான அமைனத்து �ாமையகமைளயும் அழிக்க டவண்டும், 
ட�லும் கபாருள் உணர்வு �ற்றும் சுயத்மைத �ீண்டும் உருவாக்க 
டவண்டும். முதியவர் தனது க�யல்களால் தள்ளி மைவக்கப்பட டவண்டும்.

8. 324 : 7-18

�னிதனின் நல்லிணக்கமும் அழியாமை�யும் கவளிப்பமைடயாகத் 
கதரியாத வமைர, நாம் கடவுமைளப் பற்றிய உண்மை�யான கருத்மைதப் 
கபறவில்மை�; �ற்றும் உடல் அமைத ஆள்பமைவ பிரதிபலிக்கும், அது 
உண்மை� அல்�து பிமைழ, புரிதல் அல்�து நம்பிக்மைக, ஆவி அல்�து 
கபாருள். ஆமைகயால் "இப்டபாது அவருடன் உங்கமைள அறிமுகப்படுத்திக்
ககாள்ளுங்கள், அமை�தியாக இருங்கள்." கவன�ாகவும், 
நிதான�ாகவும், விழிப்புடனும் இருங்கள். வழி டநராகவும் குறுக�ாகவும் 
இருக்கிறது, இது கடவுள் �ட்டுட� வாழ்க்மைக என்பமைத புரிந்துககாள்ள 
வழிவகுக்கிறது. இது �ாம்�த்துடனான டபார், இதில் நாம் பாவம், 
வியாதி �ற்றும் இறப்மைப கவல்� டவண்டும், இங்டக அல்�து இனிட�ல்,
- நிச்�ய�ாக நாம் ஆவியின் இ�க்மைக அமைடவதற்கு முன், அல்�து 
கடவுளில் வாழ்க்மைக.

9. 76 : 22-31

பாவ�ில்�ாத �கிழ்ச்�ி, - வாழ்வின் �ரியான நல்லிணக்கம் �ற்றும் 
அழியாத தன்மை�, வரம்பற்ற கதய்வீக அழகு �ற்றும் நல்வாழ்மைவ ஒரு 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உடல் இன்பம் அல்�து துன்பம் இல்�ா�ல், - ஒடர உண்மை�யான, 
அழியாத �னிதர், அவருமைடய ஆன்�ீகம். இந்த இருப்பு நிமை� 
அறிவியல் �ற்றும் அப்படிடய உள்ளது - கதய்வீக அறிவியலில் 
கிறிஸ்துமைவப் பற்றிய இறுதி புரிதல் உள்ளவர்களால் �ட்டுட� ஒரு 
பரிபூரணத்மைத அறிய முடியும். இறப்பு இந்த இருப்பு நிமை�மைய 
விமைரவுபடுத்த முடியாது, ஏகனன்றால் அழியாத தன்மை� 
டதான்றுவதற்கு முன், �ரணத்மைத கவல்� டவண்டும், 
��ர்ப்பிக்கக்கூடாது.

10.   409 : 27-3

வாழ்க்மைக இப்டபாது கபாருமைளப் கபாறுத்தது என்று க�ால்� 
எங்களுக்கு உரிமை� இல்மை�, ஆனால் �ரணத்திற்குப் பிறகு அமைதச் 
�ார்ந்து இருக்காது. வாழ்க்மைக அறிவியலின் அறியாமை�யில் நாம் 
இங்கு நாட்கமைளக் கழிக்க முடியாது, ட�லும் இந்த அறியாமை�க்கு 
கல்�மைறக்கு அப்பால் ஒரு கவகு�திமையக் கண்டுபிடிக்க 
எதிர்பார்க்கிடறாம். �ரணம் நம்மை� அறியாமை�க்கு ஈடாக 
இணக்க�ாகவும் அழியா�லும் ஆக்காது. இங்டக நாம் ஆன்�ீக �ற்றும் 
நித்திய�ான கிறிஸ்தவ அறிவியலுக்கு கவனம் க�லுத்தவில்மை� 
என்றால், இனிட�ல் நாம் ஆன்�ீக வாழ்க்மைகக்கு தயாராக இருக்க 
�ாட்டடாம்.

11.   290 : 23-27

�ரணத்தின் தருணத்தில் நம்மை� மைவத்திருக்கும் பாவமும்
பிமைழயும் அந்த தருணத்தில் நின்றுவிடாது,  ஆனால் இந்த
பிமைழகள் இறக்கும் வமைர நீடிக்கும்.  முழு ஆன்�ீக�ாக இருக்க,
�னிதன் பாவ�ற்றவனாக இருக்க டவண்டும்,  அவன் பூரணத்மைத
அமைடயும் டபாது �ட்டுட� அவன் இவ்வாறு ஆகிறான்.

12.   291 : 12-18

உ�களாவிய இரட்�ிப்பு முன்டனற்றம் �ற்றும் நன்னடத்மைத �தீு 
உள்ளது, அமைவ இல்�ா�ல் அமைடய முடியாது. க�ார்க்கம் ஒரு 
இருப்பிடம் அல்�, ஆனால் �னதின் கதய்வீக நிமை�, �னதின் 
அமைனத்து கவளிப்பாடுகளும் இணக்க�ானமைவ �ற்றும் அழியாதமைவ, 
ஏகனன்றால் பாவம் இல்மை� �ற்றும் �னிதன் தனது க�ாந்த நீதிமையக் 
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ககாண்டிருக்கவில்மை�, ஆனால் "இமைறவனின் �னமைதக்" 
ககாண்டிருக்கிறான் , "டவதம் க�ால்வது டபால்.

13.   426 : 16-22

டநாயால் வாழ்க்மைகமைய அழிக்க முடியாது என்றும், �ரணத்தினால் 
�னிதர்கள் பாவத்திலிருந்டதா அல்�து டநாய்களிலிருந்டதா 
இரட்�ிக்கப்பட�ாட்டார்கள் என்றும் அறியப்படும்டபாது, இந்த புரிதல் 
வாழ்க்மைகயின் புதியதாக விமைரவுபடுத்தப்படும். அது இறக்கும் 
விருப்பத்மைதடயா அல்�து கல்�மைறயின் பயத்மைதடயா டதர்ச்�ி கபறும், 
இதனால் �ரண இருப்மைப பாதிக்கும் கபரும் பயத்மைத அழிக்கும்.

14.   492 : 7-12

இருப்பது பரிசுத்தம், நல்லிணக்கம், அழியாமை�. இது பற்றிய அறிவு, 
�ிறிய அளவில் இருந்தாலும், �னிதர்களின் உடல் �ற்றும் தார்�ீக 
தரத்மைத உயர்த்தும், நீண்ட ஆயுமைள அதிகரிக்கும், குணத்மைத 
தூய்மை�ப்படுத்தும் �ற்றும் உயர்த்தும் என்பது ஏற்கனடவ 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு முன்டனற்றம் இறுதியாக அமைனத்து 
பிமைழகமைளயும் அழித்து, அழியாத தன்மை�மைய கவளிச்�த்திற்கு 
ககாண்டு வரும்.

தி��ரி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ட�ரி டபக்கர் எடி

தி��ரி ப3பம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக �த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா�த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

�ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4
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டநாக்கங்கள் �ற்றும் ப�யல்களுக்கா� விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்களின் டநாக்கங்கள் அல்�து க�யல்கமைள
விடராதட�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்டபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுட� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �டகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்டதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆட�ா�மைன,  க�ல்வாக்கு க�லுத்துதல் அல்�து தவறாக க�ல்வாக்கு
க�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட டவண்டும்.

�ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆட�ா�மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ட�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் க�ய்ய டவண்டிய கடமை�மைய �றக்கடவா
புறக்கணிக்கடவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________
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