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ககால்டன் உமை�:  ககாக�ாக�யர் 3: 3

"உங்கள் ஜவீன் கிறிஸ்துவுடனேன னேதவனுக்குள் �மைறந்திருக்கிறது."

கபாறுப்பு � ீதியான வா�ிப்பு:  எபிக�யர் 7: 
1-4, 15, 16

1 இந்த மெ�ல்கினே+னேதக்கு +ானே��ின் ராஜாவும், உன்னத�ான 
னேதவனுமைடய ஆ+ாரியனு�ாயிருந்தான்; ராஜாக்கமை/ 
முறியடித்துவந்த ஆபிரகாமுக்கு இவன் எதிர்மெகாண்டுனேபாய், 
அவமைன ஆ+ீர்வதித்தான்.

2 இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்�ாவற்றிலும் த+�பாகம் மெகாடுத்தான்;
இவனுமைடய முதற்னேபராகிய மெ�ல்கினே+னேதக்கு என்பதற்கு 
நீதியின் ராஜா என்றும், பின்பு +ானே��ின் ராஜா என்பதற்குச் 
+�ாதானத்தின் ராஜா என்றும் அருத்த�ாம்.

3 இவன் தகப்பனும் தாயும் வம்+வர�ாறும் இல்�ாதவன்; இவன் 
நாட்க/ின் துவக்கமும் ஜவீனின் முடிவுமுமைடயவனாயிரா�ல், 
னேதவனுமைடய கு�ாரனுக்கு ஒப்பானவனாய் என்மெறன்மைறக்கும் 
ஆ+ாரியனாக நிமை�த்திருக்கிறான்.

4 இவன் எவ்வ/வு மெபரியவனாயிருக்கிறான் பாருங்கள்; 
னேகாத்திரத்தமை�வனாகிய ஆபிரகாம் முத�ாய் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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மெகாள்மை/யிடப்பட்ட மெபாருள்க/ில் இவனுக்குத் த+�பாகம் 
மெகாடுத்தான்.

15 அல்�ா�லும், மெ�ல்கினே+னேதக்குக்கு ஒப்பாய் னேவமெறாரு ஆ+ாரியர்
எழும்புகிறாமெரன்று மெ+ால்லியிருப்பதினால், னே�ற்மெ+ால்லியது 
�ிகவும் பிர+ித்த�ாய் வி/ங்குகிறது.

16 அவர் �ாம்+ +ம்பந்த�ான கட்டமை/யாகிய 
நியாயப்பிர�ாணத்தின்படி ஆ+ாரியராகா�ல்.

பாடம் பி��ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. நீதிக�ாழிகள் 12: 28

28 நீதியின் பாமைதயில் ஜவீன் உண்டு; அந்தப் பாமைதயில் �ரணம் 
இல்மை�.

2. �ங்கதீம் 36: 5-10

5 கர்த்தானேவ, உ�து கிருமைப வானங்க/ில் வி/ங்குகிறது; உ�து 
+த்தியம் னே�க�ண்ட�ங்கள் பரியந்தம் எட்டுகிறது.

6 உ�து நீதி �கத்தான பர்வதங்கள்னேபா�வும், உ�து நியாயங்கள் 
�கா ஆழ�ாகவும் இருக்கிறது; கர்த்தானேவ, �னுஷமைரயும் 
�ிருகங்கமை/யும் காப்பாற்றுகிறீர்.

7 னேதவனேன, உம்முமைடய கிருமைப எவ்வ/வு அருமை�யானது! அதினால் 
�னுபுத்திரர் உ�து மெ+ட்மைடக/ின் நிழலினே� வந்தமைடகிறார்கள்.

8 உ�து ஆ�யத்திலுள்/ +ம்பூரணத்தினால் திருப்தியமைடவார்கள்; 
உ�து னேபரின்ப நதியினால் அவர்கள் தாகத்மைதத் தீர்க்கிறீர்.

9 ஜவீஊற்று உம்�ிடத்தில் இருக்கிறது; உம்முமைடய மெவ/ிச்+த்தினே� 
மெவ/ிச்+ம் காண்கினேறாம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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10 உம்மை� அறிந்தவர்கள்னே�ல் உ�து கிருமைபமையயும், மெ+ம்மை�யான 
இருதயமுள்/வர்கள்னே�ல் உ�து நீதிமையயும் பாராட்டியருளும்.

3. �ங்கதீம் 90 : 16, 17

16 உ�து கிரிமைய உ�து ஊழியக்காரருக்கும், உ�து �கிமை� அவர்கள் 
பிள்மை/களுக்கும் வி/ங்குவதாக.

17 எங்கள் னேதவனாகிய ஆண்டவரின் பிரியம் எங்கள்னே�ல் இருப்பதாக;
எங்கள் மைகக/ின் கிரிமையமைய எங்க/ிடத்தில் உறுதிப்படுத்தும்; 
ஆம், எங்கள் மைகக/ின் கிரிமையமைய எங்க/ிடத்தில் 
உறுதிப்படுத்தியருளும்.

4. ஆதியாக�ம் 5: 18, 21-24

18 யானேரத் நூற்று அறுபத்திரண்டு வயதானனேபாது, ஏனேனாக்மைகப் 
மெபற்றான்.

21 ஏனேனாக்கு அறுபத்மைதந்து வயதானனேபாது, மெ�த்தூ+�ாமைவப் 
மெபற்றான்.

22 ஏனேனாக்கு மெ�த்தூ+�ாமைவப் மெபற்றபின், முந்நூறு வருஷம் 
னேதவனேனானேட +ஞ்+ரித்துக்மெகாண்டிருந்து, கு�ாரமைரயும் 
கு�ாரத்திகமை/யும் மெபற்றான்.

23 ஏனேனாக்குமைடய நாமெ/ல்�ாம் முந்நூற்று அறுபத்மைதந்து 
வருஷம்.

24 ஏனேனாக்கு னேதவனேனானேட +ஞ்+ரித்துக்மெகாண்டிருக்மைகயில், 
காணப்படா�ற்னேபானான்; னேதவன் அவமைன எடுத்துக்மெகாண்டார்.

5. கயாபு 11 : 14-17

14 உம்முமைடய மைகயினே� அக்கிர��ிருந்தால் அமைதத் தூரத்தில் 
அகற்றிவிட்டு, அநியாயம் உம்முமைடய கூடாரங்க/ில் 
வா+�ாயிருக்கமெவாட்டாதிரும்.

15 அப்மெபாழுது உம்முமைடய முகத்மைத �ா+ில்�ா�ல் ஏமெறடுத்து, 
பயப்படா�ல் திடன்மெகாண்டிருப்பீர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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16 அப்மெபாழுது நீர் வருத்தத்மைத �றந்து, கடந்துனேபான 
தண்ணீமைரப்னேபா� அமைத நிமைனப்பீர்.

17 அப்மெபாழுது உம்முமைடய ஆயுசுகா�ம் பட்டப்பகமை�ப்பார்க்கிலும் 
பிரகா+�ாயிருக்கும்; இருள் அமைடந்த நீர் 
விடியற்கா�த்மைதப்னேபாலிருப்பீர்.

6. உபாக�ம் 30 : 11-14, 19, 20

11 நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற கட்டமை/ உனக்கு �மைறமெபாருளும் 
அல்�, அது உனக்குத் தூர�ானதும் அல்�.

12 நாங்கள் அமைதக் னேகட்டு, அதின்படி மெ+ய்யும்மெபாருட்டு, 
எங்கள்நி�ித்தம் வானத்துக்கு ஏறி, அமைத எங்களுக்குக் 
மெகாண்டுவருகிறவன் யாமெரன்று நீ மெ+ால்�த்தக்கதாக, அது 
வானத்திலுள்/தும் அல்�;

13 நாங்கள் அமைதக் னேகட்டு, அதின்படி மெ+ய்யும்மெபாருட்டு, 
எங்கள்நி�ித்தம் +முத்திரத்மைதக் கடந்து, அமைதக் 
மெகாண்டுவருகிறவன் யார் என்று நீ மெ+ால்�த்தக்கதாக, அது 
+முத்திரத்திற்கு அப்புறத்திலுள்/தும் அல்�;

14 நீ அந்த வார்த்மைதயின்படினேய மெ+ய்யும்மெபாருட்டு, அது உனக்கு 
�ிகவும் +�ீப�ாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது.

19 நான் ஜவீமைனயும் �ரணத்மைதயும், ஆ+ீர்வாதத்மைதயும் +ாபத்மைதயும்
உனக்குமுன் மைவத்னேதன் என்று உங்கள்னே�ல் வானத்மைதயும் 
பூ�ிமையயும் இன்று +ாட்+ிமைவக்கினேறன்; ஆமைகயால், நீயும் உன் 
+ந்ததியும் பிமைழக்கும்படிக்கு, நீ ஜவீமைனத் மெதரிந்துமெகாண்ட.

20 கர்த்தர் உன் பிதாக்க/ாகிய ஆபிரகாமுக்கும் ஈ+ாக்குக்கும் 
யாக்னேகாபுக்கும் மெகாடுப்னேபன் என்று அவர்களுக்கு ஆமைணயிட்டுக் 
மெகாடுத்த னேத+த்தினே� குடியிருக்கும்படிக்கு, உன் னேதவனாகிய 
கர்த்தரில் அன்புகூர்ந்து, அவர் +த்தத்திற்குச் மெ+விமெகாடுத்து, 
அவமைரப் பற்றிக்மெகாள்வாயாக; அவனேர உனக்கு ஜவீனும் 
தீர்க்காயுசு�ானவர் என்றான்.

7. கயாவான் 12: 1-3, 35, 36 (க்கு 1st.), 44 (அவர்)-47, 49, 50 (க்கு :)

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 17, 2022
தமை�ப்ப: வாழ்க்மைக

1 பஸ்காபண்டிமைக வர ஆறுநாமை/க்குமுன்னேன இனேயசு தாம் 
�ரணத்திலிருந்து எழுப்பின �ா+ரு இருந்த மெபத்தானியாவுக்கு 
வந்தார்.

2 அங்னேக அவருக்கு இராவிருந்து பண்ணினார்கள்; �ார்த்தாள் 
பணிவிமைட மெ+ய்தாள்; �ா+ருவும் அவருடனேன 
கூடப்பந்தியிருந்தவர்க/ில் ஒருவனாயிருந்தான்.

3 அப்மெபாழுது �ரியாள் விமை�னேயறப்மெபற்ற க/ங்க�ில்�ாத ந/தம் 
என்னும் மைத�த்தில் ஒரு இராத்தல் மெகாண்டுவந்து, அமைத 
இனேயசுவின் பாதங்க/ில் பூ+ி, தன் தமை��யிரால் அவருமைடய 
பாதங்கமை/த் துமைடத்தாள்; அந்த வீடு முழுவதும் மைத�த்தின் 
பரி�/த்தினால் நிமைறந்தது.

35 அதற்கு இனேயசு: இன்னும் மெகாஞ்+க்கா�ம் ஒ/ி உங்க/ிடத்தில் 
இருக்கும்; இரு/ில் நீங்கள் அகப்படாதபடிக்கு ஒ/ி 
உங்கனே/ாடிருக்மைகயில் நடவுங்கள்; இரு/ில் நடக்கிறவன் தான் 
னேபாகிற இடம் இன்னமெதன்று அறியான்.

36 ஒ/ி உங்கனே/ாடிருக்மைகயில் நீங்கள் ஒ/ியின் 
பிள்மை/க/ாகும்படிக்கு, ஒ/ியினிடத்தில் விசுவா+�ாயிருங்கள் 
என்றார். இமைவகமை/ இனேயசு மெ+ால்லி, அவர்கமை/ விட்டு 
�மைறந்தார்.

44 அப்மெபாழுது இனேயசு +த்த�ிட்டு: என்னிடத்தில் 
விசுவா+�ாயிருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அல்�, என்மைன 
அனுப்பினவரிடத்தில் விசுவா+�ாயிருக்கிறான்.

45 என்மைனக் காண்கிறவன் என்மைன அனுப்பினவமைரக் காண்கிறான்.
46 என்னிடத்தில் விசுவா+�ாயிருக்கிறவமெனவனும் இரு/ில் 

இராதபடிக்கு, நான் உ�கத்தில் ஒ/ியாக வந்னேதன்.
47 ஒருவன் என் வார்த்மைதகமை/க் னேகட்டும் விசுவா+ியா�ற்னேபானால், 

அவமைன நான் நியாயந்தீர்ப்பதில்மை�; நான் உ�கத்மைத 
நியாயந்தீர்க்கவரா�ல், உ�கத்மைத இரட்+ிக்கவந்னேதன்.

49 நான் சுய�ாய்ப் னேப+வில்மை�, நான் னேப+னேவண்டியது 
இன்னமெதன்றும் உபனேத+ிக்கனேவண்டியது இன்னமெதன்றும் என்மைன 
அனுப்பின பிதானேவ எனக்குக் கட்டமை/யிட்டார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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50 அவருமைடய கட்டமை/ நித்திய ஜவீனாயிருக்கிறமெதன்று அறினேவன்; 
ஆமைகயால் நான் னேபசுகிறமைவகமை/ப் பிதா எனக்குச் 
மெ+ான்னபடினேய னேபசுகினேறன் என்றார்.

8. அப்கபாஸ்த�ருமைடய நடபடிகள் 9: 36-41

36 னேயாப்பா பட்டணத்தில் கினேரக்குப்பாமைஷயினே� மெதாற்காள் என்று 
அர்த்தங்மெகாள்ளும் தபீத்தாள் என்னும் னேபருமைடய ஒரு +ீஷி 
இருந்தாள்; அவள் நற்கிரிமையகமை/யும் தரு�ங்கமை/யும் 
�ிகுதியாய்ச் மெ+ய்துமெகாண்டுவந்தாள்.

37 அந்நாட்க/ில் அவள் வியாதிப்பட்டு �ரண�மைடந்தாள். அவமை/க் 
கு/ிப்பாட்டி, னே�ல்வீட்டினே� கிடத்திமைவத்தார்கள்.

38 னேயாப்பா பட்டணம் லித்தா ஊருக்குச் +�ீப�ானபடியினானே�, னேபதுரு 
அவ்விடத்தில் இருக்கிறாமெனன்று +ீஷர்கள் னேகள்விப்பட்டு, 
தா�த�ில்�ா�ல் தங்க/ிடத்தில் வரனேவண்டுமெ�ன்று மெ+ால்லும்படி 
இரண்டு �னுஷமைர அவனிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள்.

39 னேபதுரு எழுந்து, அவர்களுடனேன கூடப்னேபானான். அவன் னேபாய்ச் 
னே+ர்ந்தமெபாழுது, அவர்கள் அவமைன னே�ல்வீட்டுக்கு 
அமைழத்துக்மெகாண்டு னேபானார்கள். அப்மெபாழுது 
விதமைவகமெ/ல்�ாரும் அழுது, மெதாற்காள் தங்களுடனேன கூட 
இருக்மைகயில் மெ+ய்திருந்த அங்கிகமை/யும் வஸ்திரங்கமை/யும் 
காண்பித்து, அவமைனச் சூழ்ந்து நின்றார்கள்.

40 னேபதுரு எல்�ாமைரயும் மெவ/ினேய னேபாகச்மெ+ய்து, முழங்காற்படியிட்டு 
மெஜபம்பண்ணி, பினேரதத்தின் புற�ாய்த் திரும்பி: தபீத்தானே/, 
எழுந்திரு என்றான். அப்மெபாழுது அவள் தன் கண்கமை/த் திறந்து, 
னேபதுருமைவப் பார்த்து உட்கார்ந்தாள்.

41 அவன் அவளுக்குக் மைகமெகாடுத்து, அவமை/ எழுந்திருக்கப்பண்ணி, 
பரிசுத்தவான்கமை/யும் விதமைவகமை/யும் அமைழத்து, அவமை/ 
உயிருள்/வ/ாக அவர்கள் முன் நிறுத்தினான்.

9. �ங்கதீம்  92: 12-14

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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தமை�ப்ப: வாழ்க்மைக

12 நீதி�ான் பமைனமையப் னேபால் மெ+ழித்து, லீபனேனானிலுள்/ 
னேகதுருமைவப்னேபால் வ/ருவான்.

13 கர்த்தருமைடய ஆ�யத்தினே� நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் னேதவனுமைடய
பிராகாரங்க/ில் மெ+ழித்திருப்பார்கள்.

14 கர்த்தர் உத்த�மெரன்றும், என் கன்�மை�யாகிய அவரிடத்தில் 
அநீதியில்மை�மெயன்றும், வி/ங்கப்பண்ணும்படி.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 394 : 28-29

ஜவீனேன கடவுள் என்பமைதயும், கடவுள் எல்�ாம் வல்�வர் என்பமைதயும் 
நாம் நிமைனவில் மெகாள்/ னேவண்டும்.

2. 246 : 27-31

வாழ்க்மைக நித்திய�ானது.  நாம் இமைதக் கண்டுபிடித்து,  அதன்
ஆர்ப்பாட்டத்மைதத் மெதாடங்க னேவண்டும்.  வாழ்வும் நன்மை�யும்
அழியாதமைவ.  வயது �ற்றும் ப்மை/ட்மைடக் காட்டிலும்,  இருத்தல் பற்றிய
ந�து பார்மைவகமை/ அழகு,  புத்துணர்ச்+ி �ற்றும் மெதாடர்ச்+ியாக
வடிவமை�ப்னேபாம்.

3. 249: 18-20 (க்கு 1st.)

வாழ்க்மைக, கிறிஸ்துமைவப் னேபா�னேவ, "னேநற்று, இன்று, �ற்றும் 
என்மெறன்றும் உள்/து." அமை�ப்புக்கும் னேநரத்துக்கும் வாழ்க்மைகக்கும் 
+ம்பந்த�ில்மை�.

4. 584: 1-2, 4-8

நாள். வாழ்க்மைகயின் கதிர்வீச்சு; ஒ/ி, உண்மை� �ற்றும் அன்பின் 
ஆன்�ீக னேயா+மைன.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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ஆன்�ீக புரிதலின் மெவ/ிச்+த்தில் னேநரம் �ற்றும் உணர்வின் 
மெபாருள்கள் �மைறந்துவிடும், னே�லும் �னம் மெவ/ிப்படும் நன்மை�க்கு 
ஏற்ப னேநரத்மைத அ/விடுகிறது. இந்த விரிவமைடவது கடவு/ின் நாள், 
னே�லும் "அங்கு இரவு இருக்காது."

5. 245: 32-6

எல்மை�யற்றது ஒருனேபாதும் மெதாடங்குவது�ில்மை� முடிவது�ில்மை�. 
�னமைதயும் அதன் அமை�ப்புகமை/யும் ஒருனேபாதும் அழிக்க முடியாது. 
�னிதன் ஒரு ஊ+ல் அல்�, தீமை�க்கும் நன்மை�க்கும், �கிழ்ச்+ிக்கும் 
துக்கத்திற்கும், னேநாய்க்கும் ஆனேராக்கியத்திற்கும், வாழ்க்மைகக்கும் 
�ரணத்திற்கும் இமைடயில் ஊ+�ாடுகிறான். வாழ்க்மைகயும் அதன் 
திறன்களும் கா�ண்டர்க/ால் அ/விடப்படுவதில்மை�. 
பரிபூரண�ானமைவ �ற்றும் அழியாதமைவ அவற்றின் பமைடப்பா/ரின் 
நித்திய +ாயல்.

6. 246: 10-26

சூரிய ஆண்டுகள் மூ�ம் வாழ்க்மைகமைய அ/விடுவது இ/மை�மைய 

மெகாள்மை/யடித்து, வயதுக்கு அ+ிங்கத்மைத அ/ிக்கிறது. அறம் �ற்றும் 

உண்மை�யின் ஒ/ிரும் சூரியன் இருப்பதுடன் இமைணந்திருக்கிறது. 
ஆண்மை� என்பது அதன் நித்திய நண்பகல், குமைறயும் சூரியனால் 

குமைறயாது. உடல் �ற்றும் மெபாருள், அழகின் நிமை�யற்ற உணர்வு 

�ங்கும்னேபாது, ஆன்�ாவின் பிரகா+ம் பிரகா+�ான �ற்றும் அழியாத 

�கிமை�களுடன் பரவ+�மைடந்த உணர்வின் �தீு விடிய னேவண்டும்.

வயமைத ஒருனேபாதும் பதிவு மெ+ய்யாதீர்கள். கா�வரிமை+ தரவு எப்னேபாதும் 

பரந்த பகுதியாக இல்மை�. பிறப்பு �ற்றும் இறப்பு னேநர அட்டவமைணகள் 

ஆண்மை� �ற்றும் மெபண்மை�க்கு எதிரான ப� +திகள். நல்�மைவ, 
அழகானமைவ அமைனத்மைதயும் அ/ந்து வரம்புக்குட்படுத்தும் பிமைழமையத் 

தவிர, �னிதன் அறுபது ஆண்டுகள் �ற்றும் பத்து ஆண்டுகளுக்கும் 

னே��ாக அனுபவிப்பான், இன்னும் அவனது வீரியம், புத்துணர்ச்+ி 

�ற்றும் வாக்குறுதிமையக் காப்பாற்றுகிறான். அழியாத �னத்தால் 
ஆ/ப்படும் �னிதன் எப்மெபாழுதும் அழகாகவும் பிர�ாண்ட�ாகவும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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இருக்கிறான். ஒவ்மெவாரு அடுத்த ஆண்டும் ஞானம், அழகு �ற்றும் 

புனிதத்மைத மெவ/ிப்படுத்துகிறது.

7. 247: 13-30

அழியாமை�, வயது அல்�து +ிமைதவிலிருந்து வி�க்கு, அதன் 
மெ+ாந்த �கிமை� உள்/து, - ஆன்�ாவின் பிரகா+ம். அழியாத 
ஆண்களும் மெபண்களும் ஆன்�ீக உணர்வின் �ாதிரிகள், அமைவ 
+ரியான �னத்தால் வமைரயப்பட்டமைவ �ற்றும் அமைனத்து 
மெபாருள் உணர்மைவயும் �றீிய அன்பின் உயர்ந்த கருத்துகமை/ 
பிரதிபலிக்கின்றன.

அழகும் அருளும் மெபாரு/ிலிருந்து சுயாதீன�ானமைவ. 
�னிதனால் உணரப்படுவதற்கு முன்னேப இருப்பது அதன் 
குணங்கமை/க் மெகாண்டுள்/து. அழகு என்பது வாழ்க்மைகயின் 
ஒரு விஷயம், இது நித்திய �னதில் நிரந்தர�ாக வாழ்கிறது 
�ற்றும் மெவ/ிப்பாடு, வடிவம், அவுட்மை�ன் �ற்றும் நிறம் 
ஆகியவற்றில் அவரது நற்குணத்தின் அழமைகப் 
பிரதிபலிக்கிறது. எண்ணற்ற வண்ணங்க/ால் இதழ்கமை/ 
வர்ணிப்பதும், சூடான சூரியக் கதிர்கமை/ப் பார்ப்பதும், 
னே�கத்மைத அழகின் வில்லுடன் வமை/ப்பதும், இரமைவ 
விண்�ீன்கள் நிமைறந்த ரத்தினங்க/ால் பிரகா+ிப்பதும், பூ�ிமைய 
அழகுடன் மூடுவதும் காதல்.

நபரின் அ�ங்காரங்கள் வயது �ற்றும் +ிமைதவு ஆகியவற்றில் 
பிரகா+ிக்கும் �ற்றும் நித்தியத்தின் வ+ீகரத்திற்கு னே�ா+�ான 
�ாற்றாகும்.

8. 243: 30-6

னேநாயும், பாவமும், �ரணமும் வாழ்வின் ப�ன்கள் அல்�. அமைவ 
+த்தியம் அழிக்கும் முரண்பாடுகள். பரிபூரணம் அபூரணத்மைத 
உயிர்ப்பிக்காது. கடவுள் நல்�வராகவும், அமைனத்து உயிரினங்க/ின் 
ஆதார�ாகவும் இருப்பதால், அவர் தார்�ீக அல்�து உடல் ஊனத்மைத 
உருவாக்குவதில்மை�; எனனேவ அத்தமைகய +ிமைதவு உண்மை�யானது 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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அல்�, ஆனால் �ாமைய, பிமைழயின் �ாயம். மெதய்வீக விஞ்ஞானம் இந்த 
�கத்தான உண்மை�கமை/ மெவ/ிப்படுத்துகிறது. அவற்றின் 
அடிப்பமைடயில் இனேயசு எந்த வடிவத்திலும் பிமைழக்கு அஞ்+வில்மை� 
அல்�து கீழ்ப்படிந்ததில்மை�, வாழ்க்மைகமைய மெவ/ிப்படுத்தினார்.

9. 245: 30 (தளர்ச்�ி)-31

…அழிவு என்பது +ட்டப்படி அல்�, அது இயற்மைகயின் னேதமைவயல்�, 
�ாறாக ஒரு �ாமைய.

10.   407: 21-28

"நான் என் நிமைனமைவ இழந்துவிட்னேடன்" என்று �ாமைய மெ+ான்னால், 
அதற்கு முரண்படுகிறது. �னதின் எந்த திறமை�யும் இழக்கப்படவில்மை�. 
அறிவியலில், எல்�ா உயிரினங்களும் நித்திய�ானது, ஆன்�ீகம், 
பரிபூரண�ானது �ற்றும் ஒவ்மெவாரு மெ+யலிலும் இணக்க�ானது. 
+ரியான �ாதிரி உங்கள் எண்ணங்க/ில் �னச்னே+ார்வமைடந்த எதிர்க்கு 
பதி�ாக இருக்கட்டும். +ிந்தமைனயின் இந்த ஆன்�ீக�ய�ாக்கல் ஒ/ிமைய
அனு�திக்கிறது �ற்றும் மெதய்வீக �னமைதக் மெகாண்டுவருகிறது, 
வாழ்க்மைக �ரணம் அல்�, உங்கள் நனவில்.

11.   289: 1-4, 14-20

நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை� நித்திய ஜவீன். கடவுள் �ட்டுனே� ஜவீன் 
என்பமைத அறியும் வமைர, �னிதனால் பிமைழ, பாவம், னேநாய் �ற்றும் 
�ரணத்தின் �ீதான நம்பிக்மைகயின் தற்காலிக குப்மைபக/ிலிருந்து எழ 
முடியாது.

கிறிஸ்து, அல்�து +த்தியம், �ரணத்மைத மெவன்று இன்னும் மெஜயிக்கிறார்
என்ற உண்மை�, "பயங்கரவாதத்தின் ராஜா" என்பமைத நிரூபிக்கிறது, இது
ஒரு �ரண நம்பிக்மைக அல்�து பிமைழ, இது வாழ்க்மைகயின் ஆன்�ீக 
ஆதாரங்களுடன் உண்மை� அழிக்கிறது; பு�ன்களுக்கு �ரணம் என்று 
னேதான்றுவது ஒரு �ரண �ாமைய என்பமைத இது காட்டுகிறது, ஏமெனன்றால்
உண்மை�யான �னிதனுக்கும் உண்மை�யான பிரபஞ்+த்திற்கும் �ரண 
மெ+யல்முமைற இல்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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12.   214: 5-8

ஏனேனாக்கின் கருத்து அவனது மெபாருள் உணர்வுகளுக்கு முன் 

ஆதாரங்களுடன் �ட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், அவனால் ஒருனேபாதும் 

"கடவுனே/ாடு நடந்திருக்க முடியாது" அல்�து நித்திய வாழ்வின் 

நிரூபணத்தில் வழிநடத்தப்பட்டிருக்க முடியாது.

13.   376: 10-16

இரத்தத்மைத உட்மெகாள்வதால் வீணாகிவிடுவதாக நீங்கள் அறிவிக்கும்
ப�வீன�ான ஊனமுற்றவருக்கு,  இரத்தம் ஒருனேபாதும் உயிமைரக்
மெகாடுக்கவில்மை�,  அமைத ஒருனேபாதும் எடுக்க முடியாது,  -  வாழ்க்மைக
என்பது ஆவி,  னே�லும் ஒரு நல்� னேநாக்கத்தில் அதிக வாழ்க்மைக �ற்றும்
அழியாத தன்மை� உள்/து என்று மெ+ால்� னேவண்டும்.  �ற்றும் மெ+யலில்,
அமைனத்து இரத்தம் விட,  இது எப்னேபாதும் �ரண நரம்புகள் வழியாக
பாய்கிறது �ற்றும் வாழ்க்மைக ஒரு உடல் உணர்வு
உருவகப்படுத்தப்பட்டது.

14.   206: 25-31

ஆன்�ிக உருவமும் கடவு/ின் +ாயலும் �னிதனுக்கு பிறப்பு அல்�து 
இறப்பு இருக்க முடியு�ா? கடவுள் னேநாமையயும் �ரணத்மைதயும் 
அனுப்புவதற்குப் பதி�ாக, அவர் அவற்மைற அழித்து, அழியாமை�மைய 
மெவ/ிச்+த்திற்குக் மெகாண்டுவருகிறார். எல்�ாம் வல்� �ற்றும் 
எல்மை�யற்ற �னம் அமைனத்மைதயும் உருவாக்கியது �ற்றும் 
அமைனத்மைதயும் உள்/டக்கியது. இந்த �னம் தவறுகமை/ச் மெ+ய்யாது, 
பின்னர் அவற்மைறத் திருத்தாது. கடவுள் �னிதமைன பாவம் மெ+ய்யனேவா, 
னேநாய்வாய்ப்படனேவா, இறக்கனேவா மெ+ய்வதில்மை�.

15.   492: 3-4, 7-12

+ரியான பகுத்தறிவுக்கு, +ிந்தமைனக்கு முன் ஒரு உண்மை� �ட்டுனே� 
இருக்க னேவண்டும், அதாவது ஆன்�ீக இருப்பு.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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இருப்பது புனிதம், நல்லிணக்கம், அழியாமை�. இமைதப் பற்றிய அறிவு, 
+ிறிய அ/விலும் கூட, �னிதர்க/ின் உடல் �ற்றும் தார்�ீக தரத்மைத 
உயர்த்தும், நீண்ட ஆயுமை/ அதிகரிக்கும், குணத்மைத தூய்மை�ப்படுத்தும் 
�ற்றும் உயர்த்தும் என்பது ஏற்கனனேவ நிரூபிக்கப்பட்டுள்/து. இவ்வாறு 
முன்னேனற்றம் இறுதியாக அமைனத்து பிமைழகமை/யும் அழித்து, 
அழியாமை�மைய மெவ/ிச்+த்திற்கு மெகாண்டு வரும்.

16.   496: 9-19

வாழ்க்மைகனேய கடவுள் என்பமைத நாம் அமைனவரும் கற்றுக்மெகாள்/ 
னேவண்டும். உங்கமை/ நீங்கனே/ னேகட்டுக்மெகாள்ளுங்கள்: உயர்ந்த 
நன்மை�மைய அணுகும் வாழ்க்மைகமைய நான் வாழ்கினேறனா? உண்மை� 
�ற்றும் அன்பின் குணப்படுத்தும் +க்திமைய நான் நிரூபிக்கினேறனா? 
அப்படியானால், "+ரியான நாளுக்கு" வழி பிரகா+�ாக வ/ரும். 
கடவுமை/ப் பற்றிய புரிதல் �னிதனுக்கு என்ன தருகிறது என்பமைத 
உங்கள் பழங்கள் நிரூபிக்கும். இந்த எண்ணத்மைத நிரந்தர�ாக 
மைவத்திருங்கள் - இது ஆன்�ீக னேயா+மைன, பரிசுத்த ஆவி �ற்றும் 
கிறிஸ்து, இது விஞ்ஞான உறுதியுடன், அதன் மெதய்வீக மெகாள்மைக, அன்பு,
அடிப்பமைட, னே��ானது �ற்றும் அமைனத்மைதயும் உள்/டக்கியதன் 
அடிப்பமைடயில் குணப்படுத்தும் விதிமைய நிரூபிக்க உதவுகிறது.

தின��ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் னே�ரி னேபக்கர் எடி

தின��ி கஜபம்

ஒவ்மெவாரு நாளும் மெஜபிப்பது இந்த திருச்+மைபயின் ஒவ்மெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  மெதய்வீக +த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்+ி என்னுள் நிமை�மெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை/யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க/ிடமும் பா+த்மைத வ/ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ/ட்டும்!

+ர்ச் மைகனேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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கநாக்கங்கள் �ற்றும் க�யல்களுக்கான விதி

தி �தர் +ர்ச்+ின் உறுப்பினர்க/ின் னேநாக்கங்கள் அல்�து மெ+யல்கமை/
வினேராதனே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்னேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
மெதய்வீக அன்பு �ட்டுனே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ+திகமை/யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான +னேகாதரத்துவம்,  மெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்+மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்னேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க/ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி+னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆனே�ா+மைன,  மெ+ல்வாக்கு மெ+லுத்துதல் அல்�து தவறாக மெ+ல்வாக்கு
மெ+லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட னேவண்டும்.

+ர்ச் மைகனேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆனே�ா+மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் மெகாள்வது இந்த திருச்+மைபயின் ஒவ்மெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  னே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் மெ+ய்ய னேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கனேவா
புறக்கணிக்கனேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக/ால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

+ர்ச் மைகனேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி/ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ+னங்க/ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.


