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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஏப்ரல் 10, 2022

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

நகால்டன் உமைர:  1 நயாவான் 5: 14

"�ாம் எமைதயாகிலும் அவருமைடய சித்தத்தின்படிநகட்டால், அவர் ��க்குச்
செசவிசெகாடுக்கிறாசெரன்பநத அவமைரப் பற்றி �ாம் செகாண்டிருக்கிற

மைதரியம்."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:  சங்கதீம் 107: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14,
20

1 கர்த்தமைரத் துதியுங்கள்; அவர் �ல்�வர் அவர் கிருமைப 
என்றுமுள்ளது.

2 கர்த்தரால் சத்துருவின் மைகக்கு �ீங்க�ாக்கி �ீட்கப்பட்டு,
5 பசியாகவும், தாக�ாகவும், ஆத்து�ா செதாய்ந்ததாகவும் அமை�ந்து 

திரிந்தார்கள்.
6 தங்கள் ஆபத்திந� கர்த்தமைர ந�ாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள். அவர்கள் 

இக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்கமைள விடுவித்தார்.
8 தவனமுள்ள ஆத்து�ாமைவக் கர்த்தர் திருப்தியாக்கி, பசியுள்ள 

ஆத்து�ாமைவ �ன்மை�யினால் �ிரப்புகிறாசெரன்று,
9 அவருமைடய கிருமைபயினி�ித்தமும், �னுபுத்திரருக்கு அவர் செசய்கிற

அதிசயங்களினி�ித்தமும் அவமைரத் துதிப்பார்களாக.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 அந்தகாரத்திலும் �ரணஇருளிலு�ிருந்து அவர்கமைள 
செவளிப்படப்பண்ணி, அவர்கள் கட்டுகமைள அறுத்தார்.

20 அவர் த�து வசனத்மைத அனுப்பி அவர்கமைளக் குண�ாக்கி 
அவர்கமைள அழிவுக்குத் தப்புவிக்கிறார்.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கதீம் 65: 2

2 செCபத்மைதக் நகட்கிறவநர, �ாம்ச�ான யாவரும் உம்�ிடத்தில் 
வருவார்கள்.

2. சங்கதீம் 42: 1-5, 8 (கர்த்தர்)

1 �ானானது �ீநராமைடகமைள வாஞ்சித்துக் கதறுவதுநபா�, நதவநன, 
என் ஆத்து�ா உம்மை� வாஞ்சித்துக் கதறுகிறது.

2 என் ஆத்து�ா நதவன்ந�ல், Cவீனுள்ள நதவன்ந�ந�நய 
தாக�ாயிருக்கிறது; �ான் எப்செபாழுது நதவனுமைடய சந்�ிதியில் 
வந்து �ிற்நபன்?

3 உன் நதவன் எங்நக என்று அவர்கள் �ாள்நதாறும் என்னிடத்தில் 
செசால்லுகிறபடியால், இரவும் பகலும் என் கண்ணீநர எனக்கு 
உணவாயிற்று.

4 முன்நன �ான் பண்டிமைகமைய ஆசரிக்கிற Cனங்கநளாநட 
கூட�டந்து, கூட்டத்தின் களிப்பும் துதியு�ான சத்தத்நதாநட 
நதவா�யத்திற்குப் நபாய்வருநவநன; இமைவகமைள �ான் 
�ிமைனக்கும்நபாது என் உள்ளம் எனக்குள்நள உருகுகிறது.

5 என் ஆத்து�ாநவ �ீ ஏன் க�ங்குகிறாய்? ஏன் எனக்குள் 
தியங்குகிறாய்? நதவமைன ந�ாக்கிக் காத்திரு; அவர் சமுகத்து 
இரட்சிப்பினி�ித்தம் �ான் இன்னும் அவமைரத் துதிப்நபன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 ... கர்த்தர் பகற்கா�த்திந� த�து கிருமைபமையக் கட்டமைளயிடுகிறார்; 
இராக்கா�த்திந� அவமைரப் பாடும்பாட்டு என் வாயிலிருக்கிறது; 
என் Cவீனுமைடய நதவமைன ந�ாக்கி விண்ணப்ஞ்செசய்கிநறன்.

3. �த்நதயு 4: 23-25

23 பின்பு, இநயசு கலிந�யா எங்கும் சுற்றி �டந்து, அவர்களுமைடய 
செCப ஆ�யங்களில் உபநதசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிநசஷத்மைதப் 
பிரசங்கித்து, Cனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சக� வியாதிகமைளயும் 
சக� ந�ாய்கமைளயும் �ீக்கிச் செசாஸ்த�ாக்கினார்.

24 அவருமைடய கீர்த்தி ச ீரியா எங்கும் பிரசித்த�ாயிற்று. அப்செபாழுது 
ப�வித வியாதிகமைளயும் நவதமைனகமைளயும் அமைடந்திருந்த சக� 
பிணியாளிகமைளயும், பிசாசு பிடித்தவர்கமைளயும் 
சந்திரநராகிகமைளயும் தி�ிர்வாதக்காரமைரயும் அவரிடத்தில் 
செகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கமைளச் செசாஸ்த�ாக்கினார்.

25 கலிந�யாவிலும், செதக்கப்நபாலியிலும், எருசந��ிலும், 
யூநதயாவிலும், நயார்தானுக்கு அப்புறத்திலும் இருந்த திரளான 
Cனங்கள் வந்து, அவருக்குப் பின்செசன்றார்கள்.

4. லூக்கா 11 : 1, 2 (க்கு 1st ,)

1 அவர் ஒரு இடத்தில் செCபம்பண்ணி முடித்தபின்பு, அவருமைடய 
சீஷரில் ஒருவன் அவமைர ந�ாக்கி: ஆண்டவநர, நயாவான் தன் 
சீஷருக்கு செCபம் பண்ணப் நபாதித்ததுநபா�, �ீரும் எங்களுக்குப் 
நபாதிக்கநவண்டும் என்றான்.

2 அதற்கு அவர்:

5. �த்நதயு 6: 6 (ப2பம்பண்ணும்நபாது), 9-13

6 ... செCபம்பண்ணும்நபாது, உன் அமைறவீட்டுக்குள் பிரநவசித்து, உன் 
கதமைவப்பூட்டி, அந்தரங்கத்திலிருக்கிற உன் பிதாமைவ ந�ாக்கி 
செCபம்பண்ணு; அப்செபாழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா 
செவளியரங்க�ாய் உனக்குப் ப�னளிப்பார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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9 �ீங்கள் செCபம்பண்ணநவண்டிய வித�ாவது; 
பர�ண்ட�ங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாநவ, உம்முமைடய �ா�ம் 
பரிசுத்தப்படுவதாக;

10 உம்முமைடய ராஜ்யம் வருவதாக; உம்முமைடய சித்தம் 
பர�ண்ட�த்திந� செசய்யப்படுகிறதுநபா� பூ�ியிந�யும் 
செசய்யப்படுவதாக.

11 எங்களுக்கு நவண்டிய ஆகாரத்மைத இன்று எங்களுக்குத் தாரும்.
12 எங்கள் கடனாளிகளுக்கு �ாங்கள் �ன்னிக்கிறதுநபா� எங்கள் 

கடன்கமைள எங்களுக்கு �ன்னியும்.
13 எங்கமைளச் நசாதமைனக்குட்படப்பண்ணா�ல், தீமை�யினின்று 

எங்கமைள இரட்சித்துக்செகாள்ளும், ராஜ்யமும், வல்�மை�யும், 
�கிமை�யும் என்செறன்மைறக்கும் உம்முமைடயமைவகநள, ஆசெ�ன், 
என்பநத.

6. �த்நதயு 7: 7-10, 11 (எவ்வளவு)

7 நகளுங்கள், அப்செபாழுது உங்களுக்குக் செகாடுக்கப்படும்; 
நதடுங்கள், அப்செபாழுது கண்டமைடவீர்கள்; தட்டுங்கள் அப்செபாழுது 
உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்.

8 ஏசெனன்றால், நகட்கிற எவனும் செபற்றுக்செகாள்ளுகிறான்; 
நதடுகிறவன் கண்டமைடகிறான்; தட்டுகிறவனுக்குத் திறக்கப்படும்.

9 உங்களில் எந்த �னுஷனானாலும் தன்னிடத்தில் 
அப்பத்மைதக்நகட்கிற தன் �கனுக்குக் கல்மை�க் செகாடுப்பானா?

10 �ீமைனக்நகட்டால் அவனுக்குப் பாம்மைபக்செகாடுப்பானா?
11 ... பரந�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா தம்�ிடத்தில் 

நவண்டிக்செகாள்ளுகிறவர்களுக்கு �ன்மை�யானமைவகமைளக் 
செகாடுப்பது அதிக �ிச்சயம் அல்�வா?

7. �த்நதயு 8: 5-10, 13

5 இநயசு கப்பர்�கூ�ில் பிரநவசித்தநபாது, நூற்றுக்கு அதிபதி 
ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து:

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 10, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

6 ஆண்டவநர! என் நவமை�க்காரன் வீட்டிந� தி�ிர்வாத�ாய்க் 
கிடந்து செகாடிய நவதமைனப்படுகிறான் என்று அவமைர 
நவண்டிக்செகாண்டான்.

7 அதற்கு இநயசு: �ான் வந்து அவமைனச் செசாஸ்த�ாக்குநவன் 
என்றார்.

8 நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதியுத்தர�ாக: ஆண்டவநர! �ீர் என் 
வீட்டுக்குள் பிரநவசிக்க �ான் பாத்திரன் அல்�; ஒரு வார்த்மைத 
�ாத்திரம் செசால்லும், அப்செபாழுது என் நவமை�க்காரன் 
செசாஸ்த�ாவான்.

9 �ான் அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்படிகிற 
நசவகருமுண்டு; �ான் ஒருவமைனப் நபாசெவன்றால் நபாகிறான், 
�ற்செறாருவமைன வாசெவன்றால் வருகிறான், என் 
நவமை�க்காரமைன இமைதச் செசய் என்றால் செசய்கிறான் என்றான்.

10 இநயசு இமைதக் நகட்டு ஆச்சரியப்பட்டு, த�க்குப் பின் 
செசல்லுகிறவர்கமைள ந�ாக்கி: இஸ்ரநவ�ருக்குள்ளும் �ான் 
இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்மைத காணவில்மை� என்று, செ�ய்யாகநவ 
உங்களுக்குச் செசால்லுகிநறன்.

13 பின்பு இநயசு நூற்றுக்கு அதிபதிமைய ந�ாக்கி: �ீ நபாக�ாம், �ீ 
விசுவாசித்தபடிநய உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அந்த 
�ாழிமைகயிந� அவன் நவமை�க்காரன் செசாஸ்த�ானான்.

8. �த்நதயு 9: 1-8

1 அப்செபாழுது, அவர் படவில் ஏறி, இக்கமைரப்பட்டுத் தம்முமைடய 
பட்டணத்திற்கு வந்தார்.

2 அங்நக படுக்மைகயிந� கிடந்த ஒரு தி�ிர்வாதக்காரமைன 
அவரிடத்தில் செகாண்டுவந்தார்கள். இநயசு அவர்களுமைடய 
விசுவாசத்மைதக் கண்டு, தி�ிர்வாதக்காரமைன ந�ாக்கி: �கநன, 
திடன்செகாள், உன் பாவங்கள் உனக்கு �ன்னிக்கப்பட்டது என்றார்.

3 அப்செபாழுது, நவதபாரகரில் சி�ர்: இவன் நதவதூஷணம் 
செசால்லுகிறான் என்று தங்கள் உள்ளத்தில் 
செசால்லிக்செகாண்டார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 10, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

4 இநயசு அவர்கள் �ிமைனவுகமைள அறிந்து: �ீங்கள் உங்கள் 
இருதயங்களில் செபால்�ாதமைவகமைளச் சிந்திக்கிறசெதன்ன?

5 உன் பாவங்கள் �ன்னிக்கப்பட்டது என்று செசால்வநதா, எழுந்து 
�டசெவன்று செசால்வநதா எது எளிது?

6 பூ�ியிந� பாவங்கமைள �ன்னிக்க �னுஷகு�ாரனுக்கு அதிகாரம் 
உண்செடன்பமைத �ீங்கள் அறியநவண்டும் என்று செசால்லி, 
தி�ிர்வாதக்காரமைன ந�ாக்கி: �ீ எழுந்து உன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்செகாண்டு, உன் வீட்டுக்குப் நபா என்றார்.

7 உடநன அவன் எழுந்து, தன் வீட்டுக்குப்நபானான்.
8 Cனங்கள் அமைதக்கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு, �னுஷருக்கு இப்படிப்பட்ட

அதிகாரத்மைதக் செகாடுத்தவராகிய நதவமைன 
�கிமை�ப்படுத்தினார்கள்.

9. லூக்கா 7: 11-15

11 �று�ாளிந� அவர் �ாயீன் என்னும் ஊருக்குப் நபானார்; 
அவருமைடய சீஷர் அந�கரும் திரளான Cனங்களும் 
அவருடநனகூடப் நபானார்கள்.

12 அவர் ஊரின் வாசலுக்குச் ச�ீபித்தநபாது, �ரித்துப்நபான 
ஒருவமைன அடக்கம் பண்ணும்படி செகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் தன் 
தாய்க்கு ஒநர �கனாயிருந்தான். அவநளா 
மைகம்செபண்ணாயிருந்தாள்; ஊராரில் செவகு Cனங்கள் 
அவளுடநனகூட வந்தார்கள்.

13 கர்த்தர் அவமைளப் பார்த்து, அவள்ந�ல் �னதுருகி: அழாநத என்று 
செசால்லி,

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

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

10. �த்நதயு 10: 1, 5 (க்கு 3rd,), 8

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 7ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 10, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

1 அப்செபாழுது, அவர் தம்முமைடய பன்னிரண்டு சீஷர்கமைளயும் 
தம்�ிடத்தில் வரவமைழத்து, அசுத்த ஆவிகமைளத் துரத்தவும், சக� 
வியாதிகமைளயும், சக� ந�ாய்கமைளயும் �ீக்கவும் அவர்களுக்கு 
அதிகாரம் செகாடுத்தார்.

5 இந்தப் பன்னிருவமைரயும் இநயசு அனுப்புமைகயில், அவர்களுக்குக் 
கட்டமைளயிட்டுச் செசான்னது என்னசெவன்றால்: �ீங்கள் புறCாதியார் 
�ாட்டுக்குப் நபாகா�லும், ச�ாரியர் பட்டணங்களில் 
பிரநவசியா�லும்,

8 வியாதியுள்ளவர்கமைளச் செசாஸ்த�ாக்குங்கள், குஷ்டநராகிகமைளச் 
சுத்தம்பண்ணுங்கள், �ரித்நதாமைர எழுப்புங்கள், பிசாசுகமைளத் 
துரத்துங்கள்; இ�வச�ாய்ப் செபற்றீர்கள் இ�வச�ாய்க் செகாடுங்கள்.

11. யாக்நகாபு 5: 13-16

13 உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் செCபம்பண்ணக்கடவன்; 
ஒருவன் �கிழ்ச்சியாயிருந்தால் சங்கீதம் பாடக்கடவன்.

14 உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால், அவன் சமைபயின் மூப்பர்கமைள
வரவமைழப்பானாக; அவர்கள் கர்த்தருமைடய �ா�த்தினாந� 
அவனுக்கு எண்செணய்பூசி, அவனுக்காக செCபம்பண்ணக்கடவர்கள்.

15 அப்செபாழுது விசுவாசமுள்ள செCபம் பிணியாளிமைய இரட்சிக்கும்; 
கர்த்தர் அவமைன எழுப்புவார்; அவன் பாவஞ்செசய்தவனானால் அது 
அவனுக்கு �ன்னிக்கப்படும்.

16 �ீங்கள் செசாஸ்த�மைடயும்படிக்கு, உங்கள் குற்றங்கமைள 
ஒருவருக்செகாருவர் அறிக்மைகயிட்டு, ஒருவருக்காக ஒருவர் 
செCபம்பண்ணுங்கள். �ீதி�ான் செசய்யும் ஊக்க�ான நவண்டுதல் 
�ிகவும் செப�னுள்ளதாயிருக்கிறது.

அறிவியல் �ற்றும் ஆநராக்கியம்

1. 473 : 7-12

கடவுள் செகாள்மைக எங்கும் �ிமைறந்தது �ற்றும் எல்�ாம் வல்�து. கடவுள்
எல்�ா இடங்களிலும் இருக்கிறார், அவமைரத் தவிர நவறு எதுவும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 10, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

இல்மை� அல்�து சக்தி இல்மை�. கிறிஸ்து சிறந்த சத்தியம், இது 
கிரிஸ்துவர் அறிவியல் மூ�ம் ந�ாய் �ற்றும் பாவத்மைத குணப்படுத்த 
வருகிறது, ந�லும் எல்�ா சக்திமையயும் கடவுளுக்குக் கூறுகிறது.

2. 395 : 11-14

செதய்வீக விஞ்ஞானம் சரீர �னதில் �ம்பிக்மைகமைய செவல்லும் நபாது, 
கடவுள் �ம்பிக்மைக பாவம் �ற்றும் செபாருள் சிகிச்மைச முமைறகளில் உள்ள 
அமைனத்து �ம்பிக்மைககமைளயும் அழிக்கும் நபாது, பாவம், ந�ாய் �ற்றும் 
�ரணம் �மைறந்துவிடும்.

3. 228: 27-29 (க்கு 2nd.)

தாழ்மை�யான �சநரயன் பாவம், ந�ாய், �ரணம் ஆகியவற்றுக்கு சக்தி 
உண்டு என்ற அனு�ானத்மைதத் தூக்கிசெயறிந்தார். அவர்கமைள 
சக்தியற்றவர்களாக �ிரூபித்தார்.

4. 1:1-9

பாவிமைய சீர்திருத்தும் �ற்றும் ந�ாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்தும் 
பிரார்த்தமைன என்பது கடவுளுக்கு எல்�ாம் சாத்தியம் என்ற 
முழுமை�யான �ம்பிக்மைக, - அவமைரப் பற்றிய ஆன்�ீக புரிதல், 
தன்ன��ற்ற அன்பு. இந்த விஷயத்தில் இன்செனாருவர் என்ன 
செசான்னாலும் அல்�து �ிமைனத்தாலும், �ான் அனுபவத்திலிருந்து 
நபசுகிநறன். பிரார்த்தமைன, பார்ப்பது �ற்றும் நவமை� செசய்வது, சுய 
தீக்குளிப்பு ஆகியவற்றுடன் இமைணந்து, �னிதகு�த்தின் 
கிறிஸ்தவ�ய�ாக்கல் �ற்றும் ஆநராக்கியத்திற்காக செவற்றிகர�ாக 
செசய்யப்பட்ட அமைனத்மைதயும் �ிமைறநவற்றுவதற்கான கடவுளின் 
கருமைண வழிமுமைறயாகும்.

5. 12 : 1-15

"விசுவாச செCபம் ந�ாயுற்றவர்கமைளக் காப்பாற்றும்" என்று நவதம் 
கூறுகிறது. இந்த குணப்படுத்தும் பிரார்த்தமைன என்ன? கடவுள் 
ந�ாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்த நவண்டும் என்ற செவறும் 
நவண்டுநகாள், எப்நபாதும் மைகயில் இருப்பமைத விட செதய்வீக 
பிரசன்னத்மைதப் செபற சக்தி இல்மை�. ந�ாய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கான 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 10, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

இத்தமைகய செCபத்தின் �ன்மை� விமைளவு �னித �னதில் உள்ளது, இது 
கடவுள் �தீு குருட்டு �ம்பிக்மைகயின் மூ�ம் உடலில் அதிக சக்தி 
வாய்ந்ததாக செசயல்படுகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு �ம்பிக்மைக 
இன்செனான்மைறத் துரத்துவதாகும், - செதரியாத ஒரு �ம்பிக்மைக ந�ாயின் 
�ீதான �ம்பிக்மைகமைய செவளிநயற்றுகிறது. குருட்டு �ம்பிக்மைகயின் 
மூ�ம் செசயல்படுவது அறிவியந�ா உண்மை�நயா அல்�, இநயசுவில் 
செவளிப்படுத்தப்பட்ட செதய்வீக குணப்படுத்தும் செகாள்மைகயின் �னித 
புரிதல் அல்�, அவருமைடய தாழ்மை�யான செCபங்கள் சத்தியத்தின் 
ஆழ�ான �ற்றும் �னசாட்சியின் எதிர்ப்புகளாக இருந்தன - �னிதனின் 
கடவுமைளப் நபா�வும், �னிதனின் ஒற்றுமை�க்காகவும். உண்மை� �ற்றும் 
அன்பு.

6. 14 : 12-30 அடுத்த பக்கம்

வாழ்க்மைகயும் புத்திசாலித்தனமும் முற்றிலும் ஆன்�ீகம், - செபாருளிலும் 
அல்�து செபாருளிலும் இல்மை� - என்று ஒரு கணம் உணர்ந்து 
செகாள்ளுங்கள். ந�ாயின் �ீதான �ம்பிக்மைகயால் அவதிப்பட்டால், 
�ீங்கள் திடீசெரன்று �ன்றாக இருப்பீர்கள். ஆன்�ீக வாழ்க்மைக, உண்மை� 
�ற்றும் அன்பு ஆகியவற்றால் உடமை�க் கட்டுப்படுத்தும்நபாது துக்கம் 
�கிழ்ச்சியாக �ாறும். எனநவ இநயசு அளிக்கும் வாக்குத்தத்தத்தின் 
�ம்பிக்மைக: "என்மைன விசுவாசிக்கிறவனும் �ான் செசய்கிற 
கிரிமையகமைளச் செசய்வான்; ... �ான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் 
நபாகிநறன்," - [ஏசெனன்றால், ஈநகா உடலில் இல்�ா�ல், தற்நபாது 
இருக்கிறது. உண்மை� �ற்றும் அன்புடன்.] இமைறவனின் பிரார்த்தமைன 
ஆன்�ாவின் பிரார்த்தமைன, செபாருள் உணர்வு அல்�.

செபௌதிக வாழ்க்மைகயின் �ம்பிக்மைக �ற்றும் கனவில் இருந்து 
முற்றிலும் நவறுபட்டது, செதய்வீக வாழ்க்மைக, ஆன்�ீக புரிதல் �ற்றும் 
முழு பூ�ியின் �தீு �னிதனின் ஆதிக்கத்தின் உணர்வு ஆகியவற்மைற 
செவளிப்படுத்துகிறது. இந்த புரிதல் பிமைழமைய செவளிநயற்றி, 
ந�ாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்துகிறது, ந�லும் அமைதக் செகாண்டு 
�ீங்கள் "அதிகாரம் உள்ளவராக" நபச�ாம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 10, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

"�ீ செCபிக்கும்நபாது, உன் அமைறக்குள் பிரநவசித்து, உன் கதமைவப் 
பூட்டிக்செகாண்டு, அந்தரங்கத்திலிருக்கிற உன் பிதாமைவ ந�ாக்கி 
செCபம்பண்ணு, அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதா உனக்குப் 
ப�னளிப்பார்."

இவ்வாறு இநயசு கூறினார். �மைறவானது ஆவியின் சரணா�யத்மைதக் 
குறிக்கிறது, அதன் கதவு பாவ உணர்மைவ மூடுகிறது, ஆனால் உண்மை�,
வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்மைப அனு�திக்கிறது. பிமைழ மூடப்பட்டுள்ளது, 
இது உண்மை�க்கு திறந்திருக்கும், �ற்றும் ந�ர்�ாறாகவும் உள்ளது. 
அந்தரங்கத்தில் இருக்கும் தந்மைத உடல் பு�ன்களுக்குப் பு�ப்படா�ல் 
இருக்கிறார், ஆனால் அவர் எல்�ாவற்மைறயும் அறிந்திருக்கிறார், 
நபச்சின்படி அல்�, ந�ாக்கங்களின்படிநய ப�ன்கமைள அளிக்கிறார். 
பிரார்த்தமைனயின் இதயத்திற்குள் நுமைழய, தவறான உணர்வுகளின் 
கதவு மூடப்பட நவண்டும். உதடுகள் ஊமை�யாக இருக்க நவண்டும் 
�ற்றும் செபாருள்முதல்வாதம் அமை�தியாக இருக்க நவண்டும், 
�னிதனுக்கு ஆவி, செதய்வீக செகாள்மைக, அன்பு, எல்�ா தவறுகமைளயும் 
அழிக்கும் பார்மைவயாளர்கள் இருக்க நவண்டும்.

சரியாக செCபிக்க, �ாம் அமைறக்குள் நுமைழந்து கதமைவ மூட நவண்டும். 
�ாம் உதடுகமைள மூடிக்செகாண்டு செபாருள் உணர்வுகமைள 
அமை�திப்படுத்த நவண்டும். ஆழ்ந்த ஏக்கங்களின் அமை�தியான 
சரணா�யத்தில், �ாம் பாவத்மைத �றுத்து, கடவுளின் அமைனத்மைதயும் 
�ன்றாட நவண்டும். �ாம் சிலுமைவமைய எடுத்துக்செகாள்வதற்கும், 
ந�ர்மை�யான இதயங்களுடன் நவமை� செசய்வதற்கும், ஞானம், சத்தியம்
�ற்றும் அன்மைபக் கவனிப்பதற்கும் உறுதியளிக்க நவண்டும். �ாம் 
"இமைடவிடா�ல் செCபிக்க நவண்டும்." �ம்முமைடய ஆமைசகமைள 
�மைடமுமைறக்குக் செகாண்டுவரும் வமைரயில், அத்தமைகய செCபத்திற்கு 
பதி�ளிக்கப்படுகிறது. எC�ானரின் கட்டமைள என்னசெவன்றால், �ாம் 
இரகசிய�ாக செCபிக்கிநறாம், ந�லும் எங்கள் வாழ்க்மைக ��து 
ந�ர்மை�மைய உறுதிப்படுத்தட்டும்.

உ�கத்திலிருந்து �மைறக்கப்பட்ட, ஆனால் கடவுளுக்குத் செதரிந்த 
இரகசிய அழகு �ற்றும் அருளில் கிறிஸ்தவர்கள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 10, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

�கிழ்ச்சியமைடகிறார்கள். சுய �றதி, தூய்மை� �ற்றும் பாசம் ஆகியமைவ 
�ிமை�யான பிரார்த்தமைனகள். செதாழில் செசய்யா�ல் பழகுங்கள், 
�ம்பிக்மைகமைய அல்� புரிந்து செகாள்ளுங்கள், சர்வ வல்�மை�யின் 
காமைதயும் வ�து மைகமையயும் செபறுங்கள், அவர்கள் �ிச்சய�ாக 
எல்மை�யற்ற ஆசீர்வாதங்கமைள அமைழக்கிறார்கள்.

7. 16 : 1-5, 7-11, 24-15

இந்த ந�ம்பட்ட ஆன்�ிகப் புரிதலுக்கு முந்திய செபாருள்களின் 
செபரும் தியாகம் நவண்டும். �ிக உயர்ந்த பிரார்த்தமைன என்பது 
செவறும் விசுவாசம் அல்�; அது ஆர்ப்பாட்டம். இத்தமைகய 
பிரார்த்தமைன ந�ாமையக் குணப்படுத்துகிறது, ந�லும் 
பாவத்மைதயும் �ரணத்மைதயும் அழிக்க நவண்டும்.

எங்கள் குரு தனது சீடர்களுக்கு ஒரு சுருக்க�ான செCபத்மைதக் 
கற்றுக் செகாடுத்தார், அதற்கு �ாங்கள் இமைறவனின் பிரார்த்தமைன 
என்று செபயரிட்நடாம். எங்களின் குருவானவர், "இவ்வாறான 
பிறகு, �ீங்கள் பிரார்த்தமைன செசய்கிறீர்கள்" என்று கூறினார், 
பின்னர் அவர் �னித நதமைவகமைள உள்ளடக்கிய பிரார்த்தமைனமைய
வழங்கினார்.

இமைறவனின் பிரார்த்தமைனயின் ஆன்�ீக உணர்வாக �ான் 
புரிந்துசெகாண்டமைத இங்நக தருகிநறன்:

பரந�ாகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாநவ,
எங்கள் தந்மைத-தாய் கடவுள், அமைனத்து இணக்க�ான,

உ�து �ா�ம் புனித�ானதாக.
அபி�ான ஒன்று.

உ�து ராஜ்யம் வருக.
உம்முமைடய ராஜ்யம் வந்தது; �ீ எப்நபாதும் பிரசன்ன�ாக 
இருக்கிறாய்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 10, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

உம்முமைடய சித்தம் பரந�ாகத்தில் செசய்யப்படுவதுநபா� 
பூ�ியிலும் செசய்யப்படுவதாக.
பரந�ாகத்தில் இருப்பது நபா�, பூ�ியிலும், - கடவுள் சர்வ 
வல்�மை�யுள்ளவர், உயர்ந்தவர் என்பமைத அறிய எங்களுக்கு 
உதவுங்கள்.

எங்கள் தினசரி உணமைவ எங்களுக்கு இந்த �ாளில் 
செகாடுங்கள்;
இன்மைறக்கு எங்களுக்கு அருளும்; பசித்த பாசங்களுக்கு 
உணவளிக்கவும்;

எங்கள் கடனாளிகமைள �ாங்கள் �ன்னிப்பது நபால் எங்கள் 
கடன்கமைளயும் �ன்னியும்.
ந�லும் காதல் அன்பில் பிரதிபலிக்கிறது;

ந�லும் எங்கமைள நசாதமைனக்குட்படுத்தா�ல், தீமை�யிலிருந்து 
எங்கமைள விடுவித்தருளும்.
ந�லும் நதவன் �ம்மை� நசாதமைனக்குள் வழி�டத்தா�ல், 
பாவம், ந�ாய், �ரணம் ஆகியவற்றிலிருந்து �ம்மை� 
விடுவிக்கிறார்.

ஏசெனனில் ராஜ்யமும் வல்�மை�யும் �கிமை�யும் என்செறன்றும் 
உன்னுமைடயது.
ஏசெனன்றால், கடவுள் எல்மை�யற்றவர், அமைனத்து சக்தியும், எல்�ா 
உயிர்களும், உண்மை�யும், அன்பும், எல்�ாவற்றிற்கும் ந��ாகவும், 
அமைனத்திலும் இருக்கிறார்.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ந�ரி நபக்கர் எடி

தினசரி ப2பம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 13ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 10, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ந�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

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

சர்ச் மைகநயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

ந�ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் ந�ாக்கங்கள் அல்�து செசயல்கமைள
விநராதந�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்நபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுந� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சநகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்நதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆந�ாசமைன,  செசல்வாக்கு செசலுத்துதல் அல்�து தவறாக செசல்வாக்கு
செசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட நவண்டும்.

சர்ச் மைகநயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �ன�� ஆந�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ந�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செசய்ய நவண்டிய கடமை�மைய �றக்கநவா
புறக்கணிக்கநவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
�ியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், �ியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகநயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் நதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ந�ரி நபக்கர் எடி எழுதிய கிங் நCம்ஸ் மைபபிளின் நவத ந�ற்நகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
நவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


