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மேகால்டன் உமை�:  மே�ா�ர் 6: 23

"மேதவனுமைடய கிருமைபவரமே�ா நம்முமைடய கர்த்தராகிய
இமேயசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்தியஜீவன்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: சங்கதீம் 23: 1-6

1 கர்த்தர் என் மே�ய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சியமைடமேயன்.
2 அவர் என்மைனப் புல்லுள்ள இடங்களில் மே�ய்த்து, அ�ர்ந்த 

தண்ணீர்கள் அண்மைடயில் என்மைனக் ககாண்டுமேபாய் 
விடுகிறார்.

3 அவர் என் ஆத்து�ாமைவத் மேதற்றி, தம்முமைடய நா�த்தினி�ித்தம் 
என்மைன நீதியின் பாமைதகளில் நடத்துகிறார்.

4 நான் �ரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிமே� நடந்தாலும் 
கபால்�ாப்புக்குப் பயப்பமேடன்; மேதவரீர் என்மேனாமேடகூட 
இருக்கிறீர்; உ�து மேகாலும் உ�து தடியும் என்மைனத் மேதற்றும்.

5 என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்திமைய 
ஆயத்தப்படுத்தி, என் தமை�மைய எண்கணயால் 
அபிமேAகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6 என் ஜவீனுள்ள நாகளல்�ாம் நன்மை�யும் கிருமைபயும் என்மைனத் 
கதாடரும்; நான் கர்த்தருமைடய வீட்டிமே� நீடித்த நாட்களாய் 
நிமை�த்திருப்மேபன்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. மேயாவான் 3 : 16 (இமை+வன்), 17

16 மேதவன், தம்முமைடய ஒமேரமேபறான கு�ாரமைன விசுவாசிக்கிறவன் 
எவமேனா அவன் ககட்டுப்மேபாகா�ல் நித்தியஜீவமைன 
அமைடயும்படிக்கு, அவமைரத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உ�கத்தில் 
அன்புகூர்ந்தார்.

17 உ�கத்மைத ஆக்கிமைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி மேதவன் 
தம்முமைடய கு�ாரமைன உ�கத்தில் அனுப்பா�ல், அவராமே� 
உ�கம் இரட்சிக்கப்படுவதற்காகமேவ அவமைர அனுப்பினார்.

2. மேயாவான் 4 : 1, 3-7, 9-11, 13-26 

1 வாமைனப்பார்க்கிலும் இமேயசு அமேநகம் மேபமைரச் சீAராக்கி 
ஞானஸ்நானங்ககாடுக்கிறாகரன்று பரிமேசயர் மேகள்விப்பட்டதாகக் 
கர்த்தர் அறிந்தமேபாது,

3 இமேயசு தாமே� ஞானஸ்நானங்ககாடுக்கவில்மை�, அவருமைடய 
சீAர்கள் ககாடுத்தார்கள்.

4 அவர் ச�ாரியா நாட்டின் வழியாய்ப் 
மேபாகமேவண்டியதாயிருந்தபடியால்,

5 யாக்மேகாபு தன் கு�ாரனாகிய மேயாமேசப்புக்குக் ககாடுத்த நி�த்துக்கு
அருமேக இருந்த ச�ாரியாவிலுள்ள சீகார் என்னப்பட்ட ஊருக்கு 
வந்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6 அங்மேக யாக்மேகாபுமைடய கிணறு இருந்தது; இமேயசு 
பிரயாணத்தினால் இமைளப்பமைடந்தவராய் அந்தக் கிணற்றினருமேக 
உட்கார்ந்தார்; அப்கபாழுது ஏறக்குமைறய ஆறாம்�ணி 
மேவமைளயாயிருந்தது.

7 அவருமைடய சீAர்கள் மேபாஜனபதார்த்தங்கமைளக் ககாள்ளும்படி 
ஊருக்குள்மேள மேபாயிருந்தார்கள்.

9 யூதர்கள் ச�ாரியருடமேன சம்பந்தங்க�வாதவர்களானபடியால், 
ச�ாரிய ஸ்திர ீ அவமைர மேநாக்கி: நீர் யூதனாயிருக்க, ச�ாரியா 
ஸ்திர ீயாகிய என்னிடத்தில், தாகத்துக்குத்தா என்று எப்படிக் 
மேகட்க�ாம் என்றாள்.

10 இமேயசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: நீ மேதவனுமைடய ஈமைவயும், 
தாகத்துக்குத்தா என்று உன்னிடத்தில் மேகட்கிறவர் இன்னார் 
என்பமைதயும் அறிந்திருந்தாயானால், நீமேய அவரிடத்தில் 
மேகட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு ஜவீத்தண்ணீமைரக் ககாடுத்திருப்பார் 
என்றார்.

11 அதற்கு அந்த ஸ்திரீ: ஆண்டவமேர, க�ாண்டுககாள்ள உம்�ிடத்தில் 
பாத்திர�ில்மை�மேய, கிணறும் ஆழ�ாயிருக்கிறமேத, பின்மைன 
எங்மேகயிருந்து உ�க்கு ஜவீத்தண்ணீர் உண்டாகும்.

13 இமேயசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: இந்தத் தண்ணீமைரக் 
குடிக்கிறவனுக்கு �றுபடியும் தாகமுண்டாகும்.

14 நான் ககாடுக்கும் தண்ணீமைரக் குடிக்கிறவனுக்மேகா ஒருக்காலும் 
தாகமுண்டாகாது; நான் அவனுக்குக் ககாடுக்கும் தண்ணீர் 
அவனுக்குள்மேள நித்தியஜீவகா��ாய் ஊறுகிற நீரூற்றாயிருக்கும் 
என்றார்.

15 அந்த ஸ்திரீ அவமைர மேநாக்கி: ஆண்டவமேர, எனக்குத் 
தாகமுண்டாகா�லும், நான் இங்மேக க�ாண்டுககாள்ள 
வரா�லு�ிருக்கும்படி அந்தத் தண்ணீமைர எனக்குத் தரமேவண்டும் 
என்றாள்.

16 இமேயசு அவமைள மேநாக்கி: நீ மேபாய், உன் புருAமைன இங்மேக 
அமைழத்துக் ககாண்டுவா என்றார்.

17 அதற்கு அந்த ஸ்திரீ எனக்குப்புருAன் இல்மை� என்றாள். இமேயசு 
அவமைள மேநாக்கி: எனக்குப் புருAன் இல்மை�கயன்று நீ கசான்னது 
சரிதான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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18 எப்படிகயனில், ஐந்து புருAர் உனக்கிருந்தார்கள், இப்கபாழுது 
உனக்கிருக்கிறவன் உனக்குப் புருAனல்�, இமைத உள்ளபடி 
கசான்னாய் என்றார்.

19 அப்கபாழுது அந்த ஸ்திரீ அவமைர மேநாக்கி: ஆண்டவமேர, நீர் 
தீர்க்கதரிசி என்று காண்கிமேறன்.

20 எங்கள் பிதாக்கள் இந்த �மை�யிமே� கதாழுதுககாண்டு வந்தார்கள்;
நீங்கள் எருசமே��ிலிருக்கிற ஸ்த�த்திமே� 
கதாழுதுககாள்ளமேவண்டும் என்கிறீர்கமேள என்றாள்.

21 அதற்கு இமேயசு: ஸ்திரீமேய, நான் கசால்லுகிறமைத நம்பு. நீங்கள் 
இந்த �மை�யிலும் எருசமே��ிலும் �ாத்திர�ல்�, எங்கும் பிதாமைவத் 
கதாழுதுககாள்ளுங்கா�ம் வருகிறது.

22 நீங்கள் அறியாதமைதத் கதாழுதுககாள்ளுகிறீர்கள்; நாங்கள் 
அறிந்திருக்கிறமைதத் கதாழுதுககாள்ளுகிமேறாம்; ஏகனன்றால் 
இரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது.

23 உண்மை�யாய்த் கதாழுதுககாள்ளுகிறவர்கள் பிதாமைவ 
ஆவிமேயாடும் உண்மை�மேயாடும் கதாழுதுககாள்ளுங்கா�ம் வரும், 
அது இப்கபாழுமேத வந்திருக்கிறது; தம்மை�த் 
கதாழுதுககாள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கும்படி 
பிதாவானவர் விரும்புகிறார்.

24 மேதவன் ஆவியாயிருக்கிறார், அவமைரத் 
கதாழுதுககாள்ளுகிறவர்கள் ஆவிமேயாடும் உண்மை�மேயாடும் 
அவமைரத் கதாழுதுககாள்ளமேவண்டும் என்றார்.

25 அந்த ஸ்திரீ அவமைர மேநாக்கி: கிறிஸ்து என்னப்படுகிற மே�சியா 
வருகிறார் என்று அறிமேவன், அவர் வரும்மேபாது எல்�ாவற்மைறயும் 
ந�க்கு அறிவிப்பார் என்றாள்.

26 அதற்கு இமேயசு: உன்னுடமேன மேபசுகிற நாமேன அவர் என்றார்.

3. மேயாவான் 12 : 44-50

44 அப்கபாழுது இமேயசு சத்த�ிட்டு: என்னிடத்தில் 
விசுவாச�ாயிருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அல்�, என்மைன 
அனுப்பினவரிடத்தில் விசுவாச�ாயிருக்கிறான்.

45 என்மைனக் காண்கிறவன் என்மைன அனுப்பினவமைரக் காண்கிறான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 15, 2022
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46 என்னிடத்தில் விசுவாச�ாயிருக்கிறவகனவனும் இருளில் 
இராதபடிக்கு, நான் உ�கத்தில் ஒளியாக வந்மேதன்.

47 ஒருவன் என் வார்த்மைதகமைளக் மேகட்டும் விசுவாசியா�ற்மேபானால், 
அவமைன நான் நியாயந்தீர்ப்பதில்மை�; நான் உ�கத்மைத 
நியாயந்தீர்க்கவரா�ல், உ�கத்மைத இரட்சிக்கவந்மேதன்.

48 என்மைனத் தள்ளி என் வார்த்மைதகமைள ஏற்றுக்ககாள்ளாதவமைன 
நியாயந்தீர்க்கிறகதான்றிருக்கிறது; நான் கசான்ன வசனமே� 
அவமைனக் கமைடசிநாளில் நியாயந்தீர்க்கும்.

49 நான் சுய�ாய்ப் மேபசவில்மை�, நான் மேபசமேவண்டியது 
இன்னகதன்றும் உபமேதசிக்கமேவண்டியது இன்னகதன்றும் என்மைன 
அனுப்பின பிதாமேவ எனக்குக் கட்டமைளயிட்டார்.

50 அவருமைடய கட்டமைள நித்திய ஜவீனாயிருக்கிறகதன்று அறிமேவன்; 
ஆமைகயால் நான் மேபசுகிறமைவகமைளப் பிதா எனக்குச் 
கசான்னபடிமேய மேபசுகிமேறன் என்றார்.

4. 1 தீமே�ாத்மேதயு 1: 1 (க்கு 2nd ,), 12 (நான்)-16 

1 நம்முமைடய இரட்சகராயிருக்கிற மேதவனும், நம்முமைடய 
நம்பிக்மைகயாயிருக்கிற கர்த்தராகிய இமேயசுகிறிஸ்துவும் 
கட்டமைளயிட்டபடிமேய, இமேயசுகிறிஸ்துவின் 
அப்மேபாஸ்த�னாயிருக்கிற பவுல்,

12 என்மைனப் ப�ப்படுத்துகிற நம்முமைடய கர்த்தராகிய இமேயசுகிறிஸ்து
என்மைன உண்மை�யுள்ளவகனன்கறண்ணி, இந்த ஊழியத்திற்கு 
ஏற்படுத்தினபடியால், அவமைர ஸ்மேதாத்திரிக்கிமேறன்.

13 முன்மேன நான் தூAிக்கிறவனும், துன்பப்படுத்துகிறவனும், 
ககாடுமை� கசய்கிறவனு�ாயிருந்மேதன்; அப்படியிருந்தும், நான் 
அறியா�ல் அவிசுவாசத்தினாமே� அப்படிச்கசய்தபடியினால் 
இரக்கம்கபற்மேறன்.

14 நம்முமைடய கர்த்தரின் கிருமைப கிறிஸ்து இமேயசுவின்மே�லுள்ள 
விசுவாசத்மேதாடும் அன்மேபாடுங்கூட என்னிடத்தில் பரிபூரண�ாய்ப் 
கபருகிற்று.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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15 பாவிகமைள இரட்சிக்க கிறிஸ்து இமேயசு உ�கத்தில் வந்தார் என்கிற 
வார்த்மைத உண்மை�யும் எல்�ா அங்கிகரிப்புக்கும் பாத்திரமு�ானது; 
அவர்களில் பிரதான பாவி நான்.

16 அப்படியிருந்தும், நித்திய ஜவீமைன அமைடயும்படி இனிமே�ல் 
இமேயசுகிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாச�ாயிருப்பவர்களுக்குத் 
திருஷ்டாந்தம் உண்டாகும்கபாருட்டுப் பிரதான பாவியாகிய 
என்னிடத்தில் அவர் எல்�ா நீடிய கபாறுமை�மையயும் 
காண்பிக்கும்படிக்கு இரக்கம்கபற்மேறன்.

5. 1 பகா�ிந்தியர் 15: 50-57

50 சமேகாதரமேர, நான் கசால்லுகிறகதன்னகவனில், �ாம்சமும் 
இரத்தமும் மேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதச் சுதந்தரிக்க�ாட்டாது; 
அழிவுள்ளது அழியாமை�மையச் சுதந்தரிப்பது�ில்மை�.

51 இமேதா, ஒரு இரகசியத்மைத உங்களுக்கு அறிவிக்கிமேறன்; 
நாக�ல்�ாரும் நித்திமைரயமைடவதில்மை�; ஆகிலும் கமைடசி 
எக்காளம் கதானிக்கும்மேபாது, ஒரு நி�ிAத்திமே�, ஒரு 
இமை�ப்கபாழுதிமே�, நாக�ல்�ாரும் �றுரூப�ாக்கப்படுமேவாம்.

52 எக்காளம் கதானிக்கும், அப்கபாழுது �ரித்மேதார் 
அழிவில்�ாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் 
�றுரூப�ாக்கப்படுமேவாம்.

53 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், சாவுக்மேகதுவாகிய இது 
சாவாமை�மையயும் தரித்துக்ககாள்ளமேவண்டும்.

54 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், சாவுக்மேகதுவாகிய இது 
சாவாமை�மையயும் தரித்துக்ககாள்ளும்மேபாது, �ரணம் கஜய�ாக 
விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்மைத நிமைறமேவறும்.

55 �ரணமே�! உன் கூர் எங்மேக? பாதாளமே�! உன் கஜயம் எங்மேக?
56 �ரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் கப�ன் நியாயப்பிர�ாணம்.
57 நம்முமைடய கர்த்தராகிய இமேயசுகிறிஸ்துவினாமே� ந�க்கு 

கஜயங்ககாடுக்கிற மேதவனுக்கு ஸ்மேதாத்திரம்.

அ+ிவியல் �ற்றும் ஆமே�ாக்கியம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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1. 42 : 26 (இல்)-28

…கிறிஸ்தவ அறிவியலில் உண்மை�யான �னிதன் கடவுளால் 
ஆளப்படுகிறான் - நன்மை�யால் அல்�, தீமை�யால் அல்� - எனமேவ அவன் 
ஒரு �ரணம் அல்�, ஆனால் அழியாதவன்.

2. 295 : 5-15

கடவுள் �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சத்மைத உருவாக்கி நிர்வகிக்கிறார். 
பிரபஞ்சம் ஆன்�ீகக் கருத்துகளால் நிரம்பியுள்ளது, அமைத அவர் 
உருவாக்குகிறார், மே�லும் அமைவ உருவாக்கும் �னதிற்கு அமைவ 
கீழ்ப்படிகின்றன. �ரண �னம் ஆன்�ீகத்மைத கபாருளாக �ாற்றும், 
பின்னர் இந்த பிமைழயின் �ரணத்திலிருந்து தப்பிக்க �னிதனின் அசல் 
சுயத்மைத �ீட்கடடுக்கும். �னிதர்கள் அழியாதவர்கள், கடவுளின் கசாந்த 
சாயலில் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் அல்�; ஆனால் எல்மை�யற்ற ஆன்�ா 
எல்�ா�ாக இருப்பதால், �ரண உணர்வு கமைடசியாக விஞ்ஞான 
உண்மை�க்கு இணங்கும் �ற்றும் �மைறந்துவிடும், மே�லும் முழுமை�யான 
�ற்றும் என்கறன்றும் அப்படிமேய இருப்பதன் உண்மை�யான உணர்வு 
மேதான்றும்.

3. 190 : 14-20

�னிதப் பிறப்பும், வளர்ச்சியும், முதிர்ச்சியும், சிமைதவும் என்பது 
�ண்ணிலிருந்து அழகிய பச்மைசக் கத்திகளுடன் துளிர்விடுகிற புல்மை�ப்
மேபான்றது. இந்த �ரணத் மேதாற்றம் தற்காலிக�ானது; அது ஒருமேபாதும் 
அழியாத உயிரின�ாக ஒன்றிமைணவதில்மை�, ஆனால் இறுதியாக 
�மைறந்துவிடும், மே�லும் அழியாத �னிதன், ஆன்�ீகம் �ற்றும் 
நித்திய�ானவன், உண்மை�யான �னிதனாகக் காணப்படுகிறான்.

4. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

அழியாதமைவகளின் மேபாலிகள்தான் சாவு.  அவர்கள் துன்�ார்க்கரின்
குழந்மைதகள் அல்�து ஒமேர தீயவர்கள், இது �னிதன் �ண்ணில் அல்�து
ஒரு கபாருள் கருவாகத் கதாடங்குகிறான் என்று அறிவிக்கிறது.
கதய்வீக அறிவியலில்,  கடவுளும் உண்மை�யான �னிதனும் கதய்வீகக்
மேகாட்பாடு �ற்றும் மேயாசமைன என பிரிக்க முடியாதவர்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 15, 2022
தமை�ப்ப: �னிதர்கள் �ற்றும் அழியாதவர்கள்

எனமேவ �னிதன் சாவாமேனா,  கபாருமேளா அல்�.  �னிதர்கள்
�மைறந்துவிடுவார்கள்,  மே�லும் அழியாதவர்கள் அல்�து கடவுளின்
குழந்மைதகள் �னிதனின் ஒமேர �ற்றும் நித்திய உண்மை�களாகத்
மேதான்றுவார்கள்.  �னிதர்கள் கடவுளின் வீழ்ந்த குழந்மைதகள் அல்�.
அவர்கள் ஒருமேபாதும் சரியான நிமை�மையக் ககாண்டிருக்கவில்மை�,
அது பின்னர் �ீண்டும் கபறப்பட�ாம்.  அவர்கள்,  �ரண வர�ாற்றின்
கதாடக்கத்திலிருந்மேத,  "பாவத்தில் கருத்தரித்து,  அக்கிர�த்தில்
பிறந்தவர்கள்."  �ரணம் இறுதியாக அ�ரத்துவத்தில்
விழுங்கப்படுகிறது.  அழியாத �னிதனுமைடய உண்மை�களுக்கு இடம்
ககாடுக்க பாவம், மேநாய் �ற்றும் �ரணம் �மைறந்து மேபாக மேவண்டும்.

�னித பிள்மைளகள் அல்�,  கடவுளின் பிள்மைளகமைளப் பற்றி
மேபசுமைகயில்,  இமேயசு,  "மேதவனுமைடய ராஜ்யம் உங்களுக்குள்
இருக்கிறது;  அதாவது,  உண்மை�யும் அன்பும் உண்மை�யான �னிதனில்
ஆட்சி கசய்கின்றன,  கடவுளின் சாயலில் �னிதன் வீழ்ச்சியமைடயாத
�ற்றும் நித்திய�ானவன் என்பமைதக் காட்டுகிறது.

5. 296 : 4-13

முன்மேனற்றம் அனுபவத்தில் பிறக்கிறது. இது �ரண�மைடயும் �னிதனின்

பழுக்க மைவக்கிறது, இதன் மூ�ம் அழியாதவருக்கு �ரணம் 

மைகவிடப்படுகிறது. இங்மேக அல்�து �றுமை�யில், துன்பம் அல்�து 
அறிவியல் வாழ்க்மைக �ற்றும் �னம் கதாடர்பான அமைனத்து 

�ாமையகமைளயும் அழித்து, கபாருள் உணர்வு �ற்றும் சுயத்மைத �ீண்டும் 

உருவாக்க மேவண்டும். அவனுமைடய கசயல்கமைளக் ககாண்ட முதியவர் 

தூக்கி எறியப்பட மேவண்டும். சிற்றின்பம் 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.

6. 496 : 20-27

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 15, 2022
தமை�ப்ப: �னிதர்கள் �ற்றும் அழியாதவர்கள்

"�ரணத்தின் வாமைட பாவம்; பாவத்தின் வலிமை� சட்டம்," - �ரண 
நம்பிக்மைகயின் சட்டம், அழியாத வாழ்க்மைகயின் உண்மை�களுடன் 
மேபாரிடுகிறது, கல்�மைறக்கு கசால்லும் ஆன்�ீக சட்டத்துடன் கூட, "உன் 
கவற்றி எங்மேக ?" ஆனால் "இந்த அழியாத தன்மை�மைய 
அணிந்துககாண்டு, இந்த சாவு அழியாமை�மைய அணிந்துககாண்டால், 
�ரணம் கவற்றியில் விழுங்கப்பட்டது" என்று எழுதப்பட்ட வார்த்மைத 
நிமைறமேவறும்.

7. 428 : 22-29

�னிதன் பரிபூரண�ானவன், அழியாதவன் என்ற �ாகபரும் ஆன்�ீக 
உண்மை� கவளிவர மேவண்டும். இருப்பின் உணர்மைவ நாம் 
என்கறன்றும் மைவத்திருக்க மேவண்டும், விமைரவில் அல்�து பின்னர், 
கிறிஸ்து �ற்றும் கிறிஸ்தவ அறிவியலின் மூ�ம், நாம் பாவத்மைதயும் 
�ரணத்மைதயும் �ாஸ்டர் கசய்ய மேவண்டும். கபாருள் நம்பிக்மைககள் 
மைகவிடப்பட்டு, அழியாத உண்மை�கள் ஒப்புக் ககாள்ளப்படுவதால், 
�னிதனின் அழியாமை�க்கான சான்றுகள் இன்னும் கதளிவாகத் 
கதரியும்.

8. 246 : 27-31

வாழ்க்மைக நித்திய�ானது.  நாம் இமைதக் கண்டுபிடித்து,  அதன்
ஆர்ப்பாட்டத்மைதத் கதாடங்க மேவண்டும்.  வாழ்வும் நன்மை�யும்
அழியாதமைவ.  வயது �ற்றும் ப்மைளட்மைடக் காட்டிலும்,  இருத்தல் பற்றிய
ந�து பார்மைவகமைள அழகு,  புத்துணர்ச்சி �ற்றும் கதாடர்ச்சியாக
வடிவமை�ப்மேபாம்.

9. 247 : 10-18

அழகும் உண்மை�யும் நித்திய�ானது; ஆனால் கபாருள்களின் அழகு 
�மைறந்து, �ரண நம்பிக்மைகயாக �மைறந்து, விமைரந்மேத மேபாகிறது. 
பழக்கவழக்கம், கல்வி �ற்றும் ஃமேபAன் ஆகியமைவ �னிதர்களின் 
நிமை�யற்ற தரங்களாக அமை�கின்றன. அழியாமை�, வயது அல்�து 
சிமைதவிலிருந்து வி�க்கு, அதன் கசாந்த �கிமை� உள்ளது, - ஆன்�ாவின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பிரகாசம். அழியாத ஆண்களும் கபண்களும் ஆன்�ீக உணர்வின் 
�ாதிரிகள், சரியான �னதால் வமைரயப்பட்டவர்கள் �ற்றும் அமைனத்து 
கபாருள் உணர்மைவயும் �றீிய அன்பின் உயர்ந்த கருத்துக்கமைள 
பிரதிபலிக்கிறார்கள்.

10.   495 : 14-24

பாவ�ில்�ாத �கிழ்ச்சி, - வாழ்க்மைகயின் சரியான இணக்கம் �ற்றும் 
அழியாத தன்மை�, வரம்பற்ற கதய்வீக அழகு �ற்றும் நன்மை� 
ஆகியவற்மைறக் ககாண்ட ஒரு உடல் இன்பம் அல்�து வலி இல்�ா�ல், - 
ஆன்�ீகம் ககாண்ட ஒமேர உண்மை�யான, அழிக்க முடியாத �னிதமைன 
உருவாக்குகிறது. இந்த இருத்தலின் நிமை� விஞ்ஞான�ானது �ற்றும் 
அப்படிமேய உள்ளது, - கதய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்துமைவப் பற்றிய 
இறுதி புரிதல் உள்ளவர்களால் �ட்டுமே� இது ஒரு முழுமை�யானது. 
�ரணம் ஒருமேபாதும் இந்த இருப்பு நிமை�மைய அவசரப்படுத்த முடியாது, 
ஏகனன்றால் அழியாத தன்மை� மேதான்றுவதற்கு முன்பு �ரணத்மைத 
கவல்� மேவண்டும், ச�ர்ப்பிக்கக்கூடாது.

11.  76 : 22-31

மேநாய் அல்�து பாவத்தின் �ாமைய உங்கமைளத் தூண்டும் மேபாது, 
கடவுமைளயும் அவருமைடய மேயாசமைனமையயும் உறுதியாகப் 
பற்றிக்ககாள்ளுங்கள். உங்கள் சிந்தமைனயில் அவருமைடய சாயமை�த் 
தவிர மேவகறமைதயும் அனு�திக்காதீர்கள். பயமே�ா சந்மேதகமே�ா உங்கள் 
கதளிவான உணர்வு �ற்றும் அமை�தியான நம்பிக்மைகமைய �மைறக்க 
மேவண்டாம், வாழ்க்மைகயின் இணக்க�ான - வாழ்க்மைக நித்திய�ாக 
இருப்பமைதப் மேபா� - வாழ்க்மைகயில் இல்�ாத எந்த மேவதமைனயான 
உணர்மைவயும் அல்�து நம்பிக்மைகமையயும் அழிக்க முடியும். கிரிஸ்துவர் 
அறிவியல், உடல் உணர்வுக்கு பதி�ாக, இருப்பது பற்றிய உங்கள் 
புரிதமை� ஆதரிக்கட்டும், மே�லும் இந்த புரிதல் பிமைழமைய சத்தியத்துடன் 
�ாற்றும், இறப்மைப அழியாத தன்மை�யுடன் �ாற்றும், �ற்றும் 
அமை�தியின்மை�மைய நல்லிணக்கத்துடன் �ாற்றும்.

12.  288 : 27-28

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 15, 2022
தமை�ப்ப: �னிதர்கள் �ற்றும் அழியாதவர்கள்

அழியாத �னிதனின் புகழ்கபற்ற சாத்தியங்கமைள அறிவியல் 
கவளிப்படுத்துகிறது, �ரண உணர்வுகளால் எப்மேபாதும் வரம்பற்றது.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் மே�ரி மேபக்கர் எடி

தினச�ி ப1பம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

மேநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் மேநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமைள
விமேராதமே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்மேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுமே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சமேகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்மேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆமே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட மேவண்டும்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆமே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய மேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கமேவா
புறக்கணிக்கமேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


