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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஏப்ரல் 24, 2022

தமை�ப்ப — �ரணத்திற்குப் பிறகு ச�ாதமை�

சகால்டன் உமைர:  1 ககாரிந்தியர் 15: 26

"பரிகரிக்கப்படுங் கமைட�ிச் �த்துரு �ரணம்."

கபாறுப்பு ர ீதியா� வா�ிப்பு: ஏ�ாயா 2: 6-8
சரா�ர்  13: 11, 12

1 ககாரிந்தியர் 15: 20, 25

6 ச�மைனகளின் கர்த்தர் இந்த �மை�யிச� �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� ஜனங்கள்ச�லுமுள்ள முக்காட்மைடயும், �க� ஜாதிகமைளயும் 
மூடியிருக்கிற மூடமை�யும், இந்த �மை�யிச� அகற்றிப்சபாடுவார்.

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

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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11 நாம் கா�த்மைத அறிந்தவர்களாய், இப்படி நடக்கசவண்டும்; நாம் 
விசுவா�ிகளானசபாது இரட்�ிப்பு ��ீப�ாயிருந்தமைதப் பார்க்கிலும் 
இப்கபாழுது அது ந�க்கு அதிக ��ீப�ாயிருக்கிறது.

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

20 கிறிஸ்துசவா �ரித்சதாரிலிருந்து, நித்திமைரயமைடந்தவர்களில் 
முதற்ப�னானார்.

25 எல்�ாச் �த்துருக்கமைளயும் த�து பாதத்திற்குக் 
கீழாக்கிப்சபாடும்வமைரக்கும், அவர் ஆளுமைகக�ய்யசவண்டியது.

பாடம் பிர�ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �ங்கதீம் 37: 3-6, 35-37

3 கர்த்தமைர நம்பி நன்மை�க�ய்; சத�த்தில் குடியிருந்து 
�த்தியத்மைத ச�ய்ந்துககாள்.

4 கர்த்தரிடத்தில் �ன�கிழ்ச்�ியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் 
சவண்டுதல்கமைள உனக்கு அருள்க�ய்வார்.

5 உன் வழிமையக் கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து, அவர்ச�ல் 
நம்பிக்மைகயாயிரு; அவசர காரியத்மைத வாய்க்கப்பண்ணுவார்.

6 உன் நீதிமைய கவளிச்�த்மைதப்சபா�வும், உன் நியாயத்மைதப் 
பட்டப்பகமை�ப்சபா�வும் விளங்கப்பண்ணுவார்.

35 ககாடிய ப�வந்தனான ஒரு துன்�ார்க்கமைனக் கண்சடன், அவன்
தனக்சகற்ற நி�த்தில் முமைளத்திருக்கிற பச்மை��ரத்மைதப்சபால் 
தமைழத்தவனாயிருந்தான்.

36 ஆனாலும் அவன் ஒழிந்துசபானான்: பாருங்கள், அவன் இல்மை�;
அவமைனத் சதடிசனன், அவன் காணப்படவில்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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37 நீ உத்த�மைன சநாக்கி, க�ம்மை�யானவமைனப் பார்த்திரு; அந்த 
�னுஷனுமைடய முடிவு ��ாதானம்.

2. சயாவான் 10: 23-29

23 இசயசு சதவா�யத்தில் �ாக�ாச�ானுமைடய �ண்டபத்திச� 
உ�ாவிக்ககாண்டிருந்தார்.

24 அப்கபாழுது யூதர்கள் அவமைரச் சூழ்ந்துககாண்டு: எதுவமைரக்கும் 
எங்கள் ஆத்து�ாவுக்குச் �ந்சதகம் உண்டாக்குகிறீர், நீர் 
கிறிஸ்துவானால் எங்களுக்குத் கதளிவாய்ச் க�ால்லும் 
என்றார்கள்.

25 இசயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: அமைத உங்களுக்குச் 
க�ான்சனன், நீங்கள் விசுவா�ிக்கவில்மை�; என் பிதாவின் 
நா�த்தினாச� நான் க�ய்கிற கிரிமையகசள என்மைனக்குறித்துச் 
�ாட்�ிககாடுக்கிறது.

26 ஆனாலும், நான் உங்களுக்குச் க�ான்னபடிசய, நீங்கள் என் 
�ந்மைதயின் ஆடுகளாயிராதபடியினால் 
விசுவா�ியா�லிருக்கிறீர்கள்.

27 என் ஆடுகள் என் �த்தத்திற்குச் க�விககாடுக்கிறது; நான் 
அமைவகமைள அறிந்திருக்கிசறன், அமைவகள் எனக்குப் 
பின்க�ல்லுகிறது.

28 நான் அமைவகளுக்கு நித்தியஜீவமைனக் ககாடுக்கிசறன்; அமைவகள் 
ஒருக்காலும் ககட்டுப்சபாவதில்மை�, ஒருவனும் அமைவகமைள என் 
மைகயிலிருந்து பறித்துக்ககாள்வது�ில்மை�.

29 அமைவகமைள எனக்குத் தந்த என் பிதா எல்�ாரிலும் 
கபரியவராயிருக்கிறார்; அமைவகமைள என் பிதாவின் மைகயிலிருந்து 
பறித்துக்ககாள்ள ஒருவனாலும் கூடாது.

3. சயாவான் 8: 31, 32, 51

31 இசயசு தம்மை� விசுவா�ித்த யூதர்கமைள சநாக்கி: நீங்கள் என் 
உபசத�த்தில் நிமை�த்திருந்தால் க�ய்யாகசவ என் 
�ீஷராயிருப்பீர்கள்;

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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32 �த்தியத்மைதயும் அறிவீர்கள், �த்தியம் உங்கமைள விடுதமை�யாக்கும் 
என்றார்.

51 ஒருவன் என் வார்த்மைதமையக் மைகக்ககாண்டால், அவன் 
என்கறன்மைறக்கும் �ரணத்மைதக் காண்பதில்மை� என்று 
க�ய்யாகசவ க�ய்யாகசவ உங்களுக்குச் க�ால்லுகிசறன் என்றார்.

4. லூக்கா 7: 11-16

11 �றுநாளிச� அவர் நாயீன் என்னும் ஊருக்குப் சபானார்; 
அவருமைடய �ீஷர் அசநகரும் திரளான ஜனங்களும் 
அவருடசனகூடப் சபானார்கள்.

12 அவர் ஊரின் வா�லுக்குச் ��ீபித்தசபாது, �ரித்துப்சபான 
ஒருவமைன அடக்கம் பண்ணும்படி ககாண்டுவந்தார்கள்; அவன் தன் 
தாய்க்கு ஒசர �கனாயிருந்தான். அவசளா 
மைகம்கபண்ணாயிருந்தாள்; ஊராரில் கவகு ஜனங்கள் 
அவளுடசனகூட வந்தார்கள்.

13 கர்த்தர் அவமைளப் பார்த்து, அவள்ச�ல் �னதுருகி: அழாசத என்று 
க�ால்லி,

14 கிட்டவந்து, பாமைடமையத் கதாட்டார்; அமைதச் சு�ந்தவர்கள் 
நின்றார்கள்; அப்கபாழுது அவர்: வாலிபசன, எழுந்திரு என்று 
உனக்குச் க�ால்லுகிசறன் என்றார்.

15 �ரித்தவன் எழுந்து உட்கார்ந்து, சப�த்கதாடங்கினான். அவமைன 
அவன் தாயினிடத்தில் ஒப்புவித்தார்.

16 எல்�ாரும் பய�மைடந்து: �கா தீர்க்கதரி�ியானவர் ந�க்குள்சள 
சதான்றியிருக்கிறார் என்றும், சதவன் த�து ஜனங்கமைளச் 
�ந்தித்தார் என்றும் க�ால்லி, சதவமைன �கிமை�ப்படுத்தினார்கள்.

5. �ாற்கு 8: 34-36

34 பின்பு, அவர் ஜனங்கமைளயும் தம்முமைடய �ீஷர்கமைளயும் 
தம்�ிடத்தில் அமைழத்து: ஒருவன் என் பின்சன வர விரும்பினால், 
அவன் தன்மைனத்தான் கவறுத்து, தன் �ிலுமைவமைய 
எடுத்துக்ககாண்டு என்மைனப் பின்பற்றக்கடவன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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35 தன் ஜவீமைன இரட்�ிக்க விரும்புகிறவன் அமைத இழந்துசபாவான், 
என்னி�ித்த�ாகவும் சுவிச�ஷத்தினி�ித்த�ாகவும் தன் ஜவீமைன 
இழந்து சபாகிறவன் அமைத இரட்�ித்துக்ககாள்ளுவான்.

36 �னுஷன் உ�கம் முழுவமைதயும் ஆதாயப்படுத்திக்ககாண்டாலும், 
தன் ஜவீமைன நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு �ாபம் என்ன?

6. �ாற்கு 9 : 1

1 அன்றியும், அவர் அவர்கமைள சநாக்கி: இங்சக நிற்கிறவர்களில் 
�ி�ர் சதவனுமைடய ராஜ்யம் ப�த்சதாசட வருவமைதக் காணும்முன், 
�ரணத்மைத ரு�ிபார்ப்பதில்மை�கயன்று, க�ய்யாகசவ 
உங்களுக்குச் க�ால்லுகிசறன் என்றார்.

7. சரா�ர்  8: 28, 31, 35, 37-39

28 அன்றியும், அவருமைடய தீர்�ானத்தின்படி அமைழக்கப்பட்டவர்களாய் 
சதவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குச் �க�மும் நன்மை�க்கு 
ஏதுவாக நடக்கிறகதன்று அறிந்திருக்கிசறாம்.

31 இமைவகமைளக்குறித்து நாம் என்னக�ால்லுசவாம்? சதவன் 
நம்முமைடய பட்�த்திலிருந்தால் ந�க்கு விசராத�ாயிருப்பவன் யார்?

35 உ�துநி�ித்தம் எந்சநரமும் ககால்�ப்படுகிசறாம், அடிக்கப்படும் 
ஆடுகமைளப்சபா� எண்ணப்படுகிசறாம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி 
சநரிட்டாலும்,

37 இமைவகயல்�ாவற்றிச�யும் நாம் நம்�ில் அன்புகூருகிறவராச� 
முற்றும் கஜயங்ககாள்ளுகிறவர்களாயிருக்கிசறாச�.

38 �ரண�ானாலும், ஜவீனானாலும், சதவதூதர்களானாலும், 
அதிகாரங்களானாலும், வல்�மை�களானாலும், 
நிகழ்காரியங்களானாலும், வருங்காரியங்களானாலும்,

39 உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும், சவகறந்தச் 
�ிருஷ்டியானாலும் நம்முமைடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து 
இசயசுவிலுள்ள சதவனுமைடய அன்மைபவிட்டு நம்மை�ப் 
பிரிக்க�ாட்டாகதன்று நிச்�யித்திருக்கிசறன்.

8. கவளிப்படுத்தி� விச�ஷம் 1: 1

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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1 �ீக்கிரத்தில் �ம்பவிக்கசவண்டியமைவகமைளத் தம்முமைடய 
ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்கபாருட்டு, சதவன் 
இசயசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முமைடய தூதமைன 
அனுப்பி, தம்முமைடய ஊழியக்காரனாகிய சயாவானுக்கு 
கவளிப்படுத்தினது�ான விச�ஷம்.

9. கவளிப்படுத்தி� விச�ஷம் 20 : 1-6

1 ஒரு தூதன் பாதாளத்தின் திறவுசகாமை�யும் கபரிய
�ங்கிலிமையயும் தன் மைகயிச� பிடித்துக்ககாண்டு
வானத்திலிருந்திறங்கிவரக்கண்சடன்.

2 பி�ாக�ன்றும் �ாத்தாகனன்றும் க�ால்�ப்பட்ட பமைழய 
பாம்பாகிய வலு�ர்ப்பத்மைத அவன் பிடித்து, அமைத ஆயிரம் 
வருஷ�ளவுங் கட்டிமைவத்து, அந்த ஆயிரம் வருஷம் 
நிமைறசவறும்வமைரக்கும் அது ஜனங்கமைள 
ச�ா�ம்சபாக்காதபடிக்கு அமைதப் பாதாளத்திச� தள்ளியமைடத்து,
அதின்ச�ல் முத்திமைரசபாட்டான்.

3 அதற்குப் பின்பு அது ககாஞ்�க்கா�ம் விடுதமை�யாகசவண்டும்.
4 அன்றியும், நான் �ிங்கா�னங்கமைளக் கண்சடன்; 

அமைவகளின்ச�ல் உட்கார்ந்தார்கள்; நியாயத்தீர்ப்புக் 
ககாடுக்கும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது. 
இசயசுமைவப்பற்றிய �ாட்�ியினி�ித்தமும் சதவனுமைடய 
வ�னத்தினி�ித்தமும் �ிரச்ச�தம்பண்ணப்பட்டவர்களுமைடய 
ஆத்து�ாக்கமைளயும், �ிருகத்மைதயாவது அதின் 
க�ாரூபத்மைதயாவது வணங்கா�லும் தங்கள் கநற்றியிலும் 
தங்கள் மைகயிலும் அதின் முத்திமைரமையத் 
தரித்துக்ககாள்ளா�லும் இருந்தவர்கமைளயும் கண்சடன். 
அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவுடசனகூட ஆயிரம் வருஷம் 
அர�ாண்டார்கள்.

5 �ரண�மைடந்த �ற்றவர்கள் அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியு�ளவும்
உயிரமைடயவில்மை�. இதுசவ முத�ாம் உயிர்த்கதழுதல்.

6 முத�ாம் உயிர்த்கதழுதலுக்குப் பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் 
பரிசுத்தவானு�ாயிருக்கிறான்; இவர்கள்ச�ல் இரண்டாம் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ரணத்திற்கு அதிகார�ில்மை�. இவர்கள் சதவனுக்கும் 
கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக, ஆ�ாரியராயிருந்து, அவசராசடகூட 
ஆயிரம் வருஷம் அர�ாளுவார்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆசராக்கியம்

1. 470 : 21-24, 32-5

கடவுள் �னிதமைனப் பமைடத்தவர், ச�லும் �னிதன் பரிபூரண�ாக 
இருப்பதற்கான கதய்வீகக் ககாள்மைக, கதய்வீக சயா�மைன அல்�து 
பிரதிபலிப்பு, �னிதன், பரிபூரண�ாகசவ உள்ளது. �னிதன் என்பது 
கடவுளின் இருப்பின் கவளிப்பாடு.

கடவுள் �ற்றும் �னிதனின் உறவுகள், கதய்வீகக் சகாட்பாடு �ற்றும் 
சயா�மைன, அறிவியலில் அழிக்க முடியாதமைவ; �ற்றும் விஞ்ஞானம் 
நல்லிணக்கத்திற்கு திரும்புவதும் இல்மை�, ஆனால் கதய்வீக ஒழுங்கு 
அல்�து ஆன்�ீக �ட்டத்மைத மைவத்திருக்கிறது, அதில் கடவுளும் அவர் 
பமைடத்த அமைனத்தும் பரிபூரண�ானமைவ �ற்றும் நித்திய�ானமைவ, 
அதன் நித்திய வர�ாற்றில் �ாறா�ல் இருக்கும்.

2. 476 : 4-5

கதய்வீக அறிவியலில், கடவுளும் உண்மை�யான �னிதனும் கதய்வீகக் 
சகாட்பாடு �ற்றும் சயா�மைன என பிரிக்க முடியாதவர்கள்.

3. 487 : 3-6, 27-29

வாழ்க்மைக �ரண�ில்�ாதது. வாழ்க்மைக என்பது �னிதனின் சதாற்றம் 
�ற்றும் இறுதியானது, �ரணத்தின் மூ�ம் ஒருசபாதும் அமைடய 
முடியாது, ஆனால் �ரணம் என்று அமைழக்கப்படும் அதற்கு முன்னும் 
பின்னும் �த்தியத்தின் பாமைதயில் நடப்பதன் மூ�ம் கபறப்பட்டது.

வாழ்க்மைகசய கடவுள், ஆவி என்ற புரிதல், வாழ்வின் �ரண�ில்�ாத 
உண்மை�, அதன் �ர்வ வல்�மை� �ற்றும் அழியாத தன்மை� 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆகியவற்றில் ந�து நம்பிக்மைகமைய வலுப்படுத்துவதன் மூ�ம் நம் 
நாட்கமைள நீட்டிக்கிறது.

4. 429 : 31-12

இசயசு கூறினார் (சயாவான் 8: 51), "ஒருவன் என் வார்த்மைதமையக் 

மைகக்ககாண்டால், அவன் என்கறன்மைறக்கும் �ரணத்மைதக் 

காண்பதில்மை� என்று உங்களுக்குச்." அந்த அறிக்மைக ஆன்�ீக 

வாழ்க்மைகயில் �ட்டுப்படுத்தப்பட்டதல்�, ஆனால் இருப்பின் அமைனத்து 

நிகழ்வுகமைளயும் உள்ளடக்கியது. இசயசு இமைத நிரூபித்தார், 
இறப்பவர்கமைள குணப்படுத்துகிறார், இறந்தவர்கமைள எழுப்பினார். 
�ரண �னம் பிமைழயுடன் பிரிந்து, அதன் க�யல்களால் தன்மைனத் தள்ளி 

மைவக்க சவண்டும், �ற்றும் அழியாத ஆண்மை�, கிறிஸ்துவின் 

இ�ட்�ிய�ாக சதான்றும். விசுவா�ம் அதன் எல்மை�கமைள விரிவுபடுத்தி, 
கபாருளுக்குப் பதி�ாக ஆவியின் �தீு தங்கியிருப்பதன் மூ�ம் அதன் 

தளத்மைத ப�ப்படுத்த சவண்டும். �னிதன் �ரணம் குறித்த தனது 

நம்பிக்மைகமைய மைகவிடும்சபாது, அவன் கடவுள், வாழ்க்மைக, அன்பு 

ஆகியவற்மைற சநாக்கி சவக�ாக முன்சனறுவான். சநாய் �ற்றும் இறப்பு 

�ீதான நம்பிக்மைக, நிச்�ய�ாக பாவத்தின் �ீதான நம்பிக்மைக சபா�சவ, 
வாழ்க்மைக �ற்றும் ஆசராக்கியத்தின் உண்மை�யான உணர்மைவ 

மூடிவிடுகிறது. அறிவியலில் இந்த கபரிய உண்மை�மைய �னிதகு�ம் 

எப்சபாது எழுப்புகிறது?

5. 42 : 5-8

�ரணம் பற்றிய உ�களாவிய நம்பிக்மைக எந்த நன்மை�யும் இல்மை�.
அது வாழ்க்மைகமையசயா உண்மை�மையசயா கவளிப்படுத்த முடியாது.
இருளில் வந்து ஒளியுடன் �மைறந்து சபாகும் �ரணக் கனவாக �ரணம்
நீண்ட கா��ாகக் காணப்படும்.

6. 296 : 4-13

முன்சனற்றம் அனுபவத்தில் பிறக்கிறது. இது �ரண�மைடயும் �னிதனின்

பழுக்க மைவக்கிறது, இதன் மூ�ம் அழியாதவருக்கு �ரணம் 

மைகவிடப்படுகிறது. இங்சக அல்�து �றுமை�யில், துன்பம் அல்�து 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: �ரணத்திற்குப் பிறகு ச�ாதமைன

அறிவியல் வாழ்க்மைக �ற்றும் �னம் கதாடர்பான அமைனத்து 

�ாமையகமைளயும் அழித்து, கபாருள் உணர்வு �ற்றும் சுயத்மைத �ீண்டும் 

உருவாக்க சவண்டும். அவனுமைடய க�யல்கமைளக் ககாண்ட முதியவர் 

தூக்கி எறியப்பட சவண்டும். �ிற்றின்பம் அல்�து பாவம் எதுவும் 

அழியாது. ஒரு தவறான கபாருள் உணர்வு �ற்றும் பாவத்தின் �ரணம், 
கரி�ப் கபாருட்களின் �ரணம் அல்�, �னிதமைனயும் வாழ்க்மைகமையயும், 
இணக்க�ான, உண்மை�யான �ற்றும் நித்தியத்மைத கவளிப்படுத்துகிறது.

7. 409 : 27-3

வாழ்க்மைக இப்சபாது கபாருமைளப் கபாறுத்தது, ஆனால் இறந்த பிறகு 
அமைதச் �ார்ந்திருக்காது என்று க�ால்� எங்களுக்கு உரிமை� இல்மை�. 
வாழ்க்மைக அறிவியலின் அறியாமை�யில் நம் நாட்கமைள இங்சக கழிக்க 
முடியாது, ச�லும் இந்த அறியாமை�க்கு கல்�மைறக்கு அப்பால் 
கவகு�திமைய எதிர்பார்க்க�ாம். அறியாமை�க்கு ஈடாக �ரணம் நம்மை� 
இணக்க�ாகவும் அழியாததாகவும் ஆக்காது. ஆன்�ீக �ற்றும் 
நித்திய�ான கிறிஸ்தவ அறிவியலுக்கு இங்கு நாம் கவனம் 
க�லுத்தவில்மை� என்றால், இனி ஆன்�ீக வாழ்க்மைகக்கு நாம் தயாராக
இருக்க �ாட்சடாம்.

8. 290 : 23-27

�ரணத்தின் தருணத்தில் நம்மை� ஆட்ககாள்ளும் பாவமும் பிமைழயும்
அந்த கநாடியில் நிற்காது, ஆனால் இந்த தவறுகளின் �ரணம் வமைர
நீடிக்கும்.  முழு ஆன்�ிக�ாக இருக்க,  �னிதன் பாவ�ற்றவனாக
இருக்க சவண்டும்,  ச�லும் அவன் முழுமை�மைய அமைடயும்
சபாதுதான் அவன் அவ்வாறு ஆவான்.

9. 291 : 12-18

உ�களாவிய இரட்�ிப்பு முன்சனற்றம் �ற்றும் ச�ாதமைனயில் 
தங்கியுள்ளது, ச�லும் அமைவ இல்�ா�ல் அமைடய முடியாது. க�ார்க்கம் 
என்பது ஒரு இடம் அல்�, ஆனால் �னதின் அமைனத்து 
கவளிப்பாடுகளும் இணக்க�ாகவும் அழியாததாகவும் இருக்கும் ஒரு 
கதய்வீக �ன நிமை�, ஏகனன்றால், பாவம் அங்கு இல்மை� �ற்றும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�னிதன் தன் க�ாந்த நீதிமைய ககாண்டிருக்கவில்மை�, ஆனால் சவதம் 
கூறுவது சபால் "கர்த்தருமைடய �னமைத" உமைடமை�யாக்குகிறான்.

10.   76 : 32-18

ஸ்பிரிட் �ற்றும் முடிவிலியின் அங்கீகாரம் இங்கு அல்�து �றுமை�யில் 
திடீகரன்று வரவில்மை�. பக்தியுள்ள பாலிகார்ப் கூறினார்: "நான் 
நன்மை�யிலிருந்து தீமை�க்கு ஒசர சநரத்தில் திரும்ப முடியாது." �ற்ற 
�னிதர்களும் பிமைழயிலிருந்து உண்மை�க்கு �ாறுவமைத ஒசர வரம்பில்
நிமைறசவற்றுவதில்மை�.

இருத்தலின் அறிவியல் அமைடயும் வமைர உடல் உணர்வின் 
நம்பிக்மைகயாக இருத்தல் கதாடர்கிறது. பிமைழ அதன் க�ாந்த சுய 
அழிமைவ இங்சகயும் �றுமை�யிலும் ககாண்டு வருகிறது, ஏகனன்றால் 
�ரண �னம் அதன் க�ாந்த உடல் நிமை�மை�கமைள உருவாக்குகிறது. 
வாழ்க்மைகமையப் பற்றிய ஆன்�ீக புரிதமை� அமைடயும் வமைர, இமைதப் 
சபா�சவ இருப்பின் அடுத்த வி�ானத்தில் �ரணம் ஏற்படும். அப்சபாது, 
அதுவமைர அல்�, "இரண்டாவது �ரணத்திற்கு �க்தி இல்மை�" என்பது 
நிரூபிக்கப்படும்.

கபௌதிக வாழ்க்மைகயின் இந்தக் கனவுக்குத் சதமைவயான கா�ம், அதன்
இன்ப துன்பங்கள் என்று அமைழக்கப்படுவமைதத் தழுவி,
உணர்விலிருந்து �மைறந்து,  "எவருக்கும் கதரியாது ...  �கனுக்கும்
கதரியாது,  தந்மைதக்கும் கதரியாது."  பிமைழயின் உறுதிப்பாட்டின் படி
இந்த கா�ம் நீண்ட அல்�து குறுகிய கா��ாக இருக்கும்.

11.   427 : 17-21, 29-2

�னிதன் ஒருசபாதும் �ரணத்மைத கவல்� முடியாது என்றால், 
"அழிக்கப்படும் கமைட�ி எதிரி �ரணம்" என்று சவதம் ஏன் கூறுகிறது? 
நாம் பாவத்மைத கவல்லும் விகிதத்தில் �ரணத்தின் �ீதான 
கவற்றிமையப் கபறுசவாம் என்று வார்த்மைதயின் கா�ம் காட்டுகிறது.

�ரணத்தின் கனமைவ �னத்தால் இங்கு அல்�து �றுமை�யில் சதர்ச்�ி 
கபற சவண்டும். "இறப்பு இல்மை�, க�ய�ற்ற தன்மை�, சநாயுற்ற 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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க�யல், ஓவர் ஆக்ஷன், ரியாக்ஷன் இல்மை�" என்ற �த்தியத்தின் இந்த 
எக்காளச் க�ால்மை�ப் பிடிக்க, "நான் இறந்துவிட்சடன்" என்ற தனது 
க�ாந்தப் பிரகடனத்திலிருந்து �ிந்தமைன எழும்.

12.   428 : 6-14

இந்த உன்னத தருணத்தில் �னிதனின் பாக்கியம் ந�து குருவின் 
வார்த்மைதகமைள நிரூபிப்பதாகும்: "ஒருவன் நான் க�ால்வமைதக் 
கமைடப்பிடித்தால், அவன் �ரணத்மைதக் காண�ாட்டான்." ஆன்�ிக 
உண்மை�கள் சதான்றுவதற்காக தவறான நம்பிக்மைககள் �ற்றும் 
கபாருள் ஆதாரங்களின் �ிந்தமைனமைய வி�க்குவது - இது ஒரு கபரிய 
�ாதமைனயாகும், இதன் மூ�ம் கபாய்மைய துமைடத்துவிட்டு உண்மை�க்கு 
இடம் ககாடுப்சபாம். இவ்வாறு நாம் உண்மை�யில் சகாவிமை� அல்�து 
உடமை� நிறுவ�ாம், "அமைதக் கட்டியவரும் பமைடத்தவரும் கடவுசள."

13.   492 : 7-12

இருப்பது புனிதம், நல்லிணக்கம், அழியாமை�. இமைதப் பற்றிய அறிவு, 
�ிறிய அளவிலும் கூட, �னிதர்களின் உடல் �ற்றும் தார்�ீக தரத்மைத 
உயர்த்தும், நீண்ட ஆயுமைள அதிகரிக்கும், தூய்மை� �ற்றும் பண்புகமைள 
உயர்த்தும் என்பது ஏற்கனசவ நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு 
முன்சனற்றம் இறுதியாக அமைனத்து பிமைழகமைளயும் அழித்து, 
அழியாமை�மைய கவளிச்�த்திற்கு ககாண்டு வரும்.

தி��ரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ச�ரி சபக்கர் எடி

தி��ரி க3பம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக �த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா�த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

�ர்ச் மைகசயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

ச4ாக்கங்கள் �ற்றும் க�யல்களுக்கா� விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்களின் சநாக்கங்கள் அல்�து க�யல்கமைள
விசராதச�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்சபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுச� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �சகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்சதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆச�ா�மைன,  க�ல்வாக்கு க�லுத்துதல் அல்�து தவறாக க�ல்வாக்கு
க�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட சவண்டும்.

�ர்ச் மைகசயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆச�ா�மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ச�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் க�ய்ய சவண்டிய கடமை�மைய �றக்கசவா
புறக்கணிக்கசவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகசயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் சதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ச�ரி சபக்கர் எடி எழுதிய கிங் சஜம்ஸ் மைபபிளின் சவத ச�ற்சகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
சவதவ�னங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


