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ஞாயிற்றுக்கிழமை� மே� 1, 2022

தமை�ப்ப — நித்திய தண்டமை�

மேகால்டன் உமை�:  சங்கதீம் 19 : 14

"என் கன்�மை�யும் என் �ீட்பரு�ாகிய கர்த்தாமே!, என் !ாயின்
!ார்த்மைதகளும், என் இருதயத்தின் தியானமும், உ�து சமுகத்தில்

பிர ீதியாயிருப்பதாக."

பபாறுப்பு � ீதியா� வாசிப்பு: 2 மேபதுரு 1 : 2-8

2 மேத!மைனயும் நம்முமைடய கர்த்தராகிய இமேயசுமை!யும் அறிகிற 
அறி!ினால் உங்களுக்குக் கிருமைபயும் ச�ாதானமும் 
பெபருகக்கட!து.

3 தம்முமைடய �கிமை�யினாலும் காருணியத்தினாலும் நம்மை� 
அமைழத்த!மைர அறிகிற அறி!ினாமே� ஜ!ீனுக்கும் மேத!பக்திக்கும் 
மே!ண்டிய யா!ற்மைறயும். அ!ருமைடய திவ்!ிய !ல்�மை�யானது 
ந�க்குத் தந்தருளினது�ன்றி,

4 இச்மைசயினால் உ�கத்திலுண்டான மேகட்டுக்குத் தப்பி, திவ்!ிய 
சுபா!த்துக்குப் பங்குள்ள!ர்களாகும்பெபாருட்டு, �கா மே�ன்மை�யும் 
அருமை�யு�ான !ாக்குத்தத்தங்களும் அமை!களினாமே� ந�க்கு 
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

5 இப்படியிருக்க, நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரமைதயுள்ள!ர்களாய் உங்கள் 
!ிசு!ாசத்மேதாமேட மைதரியத்மைதயும், மைதரியத்மேதாமேட ஞானத்மைதயும்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6 ஞானத்மேதாமேட இச்மைசயடக்கத்மைதயும், இச்மைசயடக்கத்மேதாமேட 
பெபாறுமை�மையயும், பெபாறுமை�மேயாமேட மேத!பக்திமையயும்,

7 மேத!பக்திமேயாமேட சமேகாதர சிமேநகத்மைதயும், சமேகாதர சிமேநகத்மேதாமேட
அன்மைபயும் கூட்டி !ழங்குங்கள்.

8 இமை!கள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெபருகினால், உங்கமைள 
நம்முமைடய கர்த்தராகிய இமேயசுகிறிஸ்துமை! அறிகிற அறி!ிமே� 
வீணரும் கனியற்ற!ர்களு�ாயிருக்கபெ!ாட்டாது.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. 2 மேபதுரு 3: 9

9 தா�திக்கிறார் என்று சி�ர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் த�து 
!ாக்குத்தத்தத்மைதக்குறித்துத் தா�த�ாயிரா�ல்; ஒரு!ரும் 
பெகட்டுப்மேபாகா�ல் எல்�ாரும் �னந்திரும்பமே!ண்டுபெ�ன்று 
!ிரும்பி, நம்மே�ல் நீடிய பெபாறுமை�யுள்ள!ராயிருக்கிறார்.

2. சங்கதீம் 51: 1-3 (க்கு :), 6-8 (க்கு ;), 10-13

1 மேத!மேன, உ�து கிருமைபயின்படி எனக்கு இரங்கும், உ�து �ிகுந்த 
இரக்கங்களின்படி என் �றீுதல்கள் நீங்க என்மைனச் சுத்திகரியும்.

2 என் அக்கிர�ம் நீங்க என்மைன முற்றிலும் கழு!ி, என் பா!�ற 
என்மைனச் சுத்திகரியும்.

3 என் �றீுதல்கமைள நான் அறிந்திருக்கிமேறன்; என் பா!ம் 
எப்பெபாழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது.

6 இமேதா, உள்ளத்தில் உண்மை�யாயிருக்க !ிரும்புகிறீர்; 
அந்தக்கரணத்தில் ஞானத்மைத எனக்குத் பெதரியப்படுத்துவீர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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7 நீர் என்மைன ஈமேசாப்பினால் சுத்திகரியும், அப்பெபாழுது நான் 
சுத்த�ாமே!ன்; என்மைனக் கழு!ியருளும், அப்பெபாழுது நான் 
உமைறந்த �மைழயிலும் பெ!ண்மை�யாமே!ன்.

8 நான் சந்மேதாஷமும் �கிழ்ச்சியும் மேகட்கும்படி பெசய்யும், அப்பெபாழுது 
நீர் பெநாறுக்கின எலும்புகள் களிகூரும்.

10 மேத!மேன, சுத்த இருதயத்மைத என்னிமே� சிருஷ்டியும், நிமை�!ர�ான 
ஆ!ிமைய என் உள்ளத்திமே� புதுப்பியும்.

11 உ�து சமுகத்மைத !ிட்டு என்மைனத் தள்ளா�லும், உ�து பரிசுத்த 
ஆ!ிமைய என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்பெகாள்ளா�லும் இரும்.

12 உ�து இரட்சணியத்தின் சந்மேதாஷத்மைதத் திரும்பவும் எனக்குத் 
தந்து, உற்சாக�ான ஆ!ி என்மைனத் தாங்கும்படி பெசய்யும்,

13 அப்பெபாழுது பாதகருக்கு உ�து !ழிகமைள உபமேதசிப்மேபன்; பா!ிகள்
உம்�ிடத்தில் �னந்திரும்பு!ார்கள்.

3. அப்மேபாஸ்த�ருமைடய நடபடிகள் 9 : 1-15, 17, 18, 22 (சவுல்)

1 சவுல் என்ப!ன் இன்னுங் கர்த்தருமைடய சீஷமைரப் பயமுறுத்திக் 
பெகாமை� பெசய்யும்படி சீறிப் பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்குப் மேபாய்;

2 யூத�ார்க்கத்தாராகிய புருஷமைரயாகிலும் ஸ்திரீகமைளயாகிலும் 
தான் கண்டுபிடித்தால், அ!ர்கமைளக் கட்டி எருசமே�முக்குக் 
பெகாண்டு!ரும்படி, த�ஸ்கு!ிலுள்ள பெஜபஆ�யங்களுக்கு 
நிருபங்கமைளக் மேகட்டு !ாங்கினான்.

3 அ!ன் பிரயாண�ாய்ப் மேபாய், த�ஸ்குவுக்குச் ச�ீபித்தமேபாது 
சடிதியிமே� !ானத்திலிருந்து ஒரு ஒளி அ!மைனச் சுற்றிப் 
பிரகாசித்தது;

4 அ!ன் தமைரயிமே� !ிழுந்தான். அப்பெபாழுது: சவுமே�, சவுமே�, நீ 
என்மைன ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடமேன பெசால்லுகிற
ஒரு சத்தத்மைதக் மேகட்டான்.

5 அதற்கு அ!ன்: ஆண்ட!மேர, நீர் யார், என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்: நீ 
துன்பப்படுத்துகிற இமேயசு நாமேன, முள்ளில் உமைதக்கிறது உனக்குக் 
கடின�ாம் என்றார்.

6 அ!ன் நடுங்கித் திமைகத்து: ஆண்ட!மேர, நான் என்னபெசய்யச் 
சித்த�ாயிருக்கிறீர் என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்: நீ எழுந்து, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பட்டணத்துக்குள்மேள மேபா, நீ பெசய்யமே!ண்டியது அங்மேக உனக்குச் 
பெசால்�ப்படும் என்றார்.

7 அ!னுடமேனகூடப் பிரயாணம்பண்ணின �னுஷர்கள் சத்தத்மைதக் 
மேகட்டும் ஒரு!மைரயுங் காணா�ல் பிர�ித்து நின்றார்கள்.

8 சவுல் தமைரயிலிருந்பெதழுந்து, தன் கண்கமைளத் திறந்தமேபாது 
ஒரு!மைரயுங் காண!ில்மை�. அப்பெபாழுது மைக�ாகு பெகாடுத்து, 
அ!மைனத் த�ஸ்குவுக்குக் கூட்டிக்பெகாண்டுமேபானார்கள்

9 அ!ன் மூன்று நாள் பார்மை!யில்�ாத!னாய்ப் புசியா�லும் 
குடியா�லும் இருந்தான்.

10 த�ஸ்கு!ிமே� அனனியா என்னும்மேபருள்ள ஒரு சீஷன் இருந்தான். 
அ!னுக்குக் கர்த்தர் தரிசன�ாகி: அனனியாமே!, என்றார். அ!ன்: 
ஆண்ட!மேர, இமேதா, அடிமேயன் என்றான்.

11 அப்பெபாழுது கர்த்தர்: நீ எழுந்து மேநர்த்பெதருவு என்னப்பட்ட 
பெதருவுக்குப்மேபாய், யூதா!ின் வீட்டிமே� தர்சுபட்டணத்தானாகிய 
சவுல் என்னும் மேபருள்ள ஒரு!மைனத் மேதடு; அ!ன் இப்பெபாழுது 
பெஜபம்பண்ணுகிறான்,

12 அனனியா என்னும் மேபருள்ள ஒரு�னுஷன் தன்னிடத்தில் !ரவும், 
தான் பார்மை!யமைடயவும்படி தன்மே�ல் மைகமை!க்கவும் 
தரிசனங்கண்டான் என்றார்.

13 அதற்கு அனனியா: ஆண்ட!மேர, இந்த �னுஷன் எருசமே��ிலுள்ள 
உம்முமைடய பரிசுத்த!ான்களுக்கு எத்தமைனமேயா 
பெபால்�ாங்குகமைளச் பெசய்தாபெனன்று அ!மைனக்குறித்து 
அமேநகரால் மேகள்!ிப்பட்டிருக்கிமேறன்.

14 இங்மேகயும் உம்முமைடய நா�த்மைதத் பெதாழுதுபெகாள்ளுகிற 
யா!மைரயுங் கட்டும்படி அ!ன் பிரதான ஆசாரியர்களால் அதிகாரம் 
பெபற்றிருக்கிறான் என்றான்.

15 அதற்குக் கர்த்தர் நீ மேபா; அ!ன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும்
இஸ்ரமே!ல் புத்திரருக்கும் என்னுமைடய நா�த்மைத 
அறி!ிக்கிறதற்காக நான் பெதரிந்துபெகாண்ட 
பாத்திர�ாயிருக்கிறான்.

17 அப்பெபாழுது அனனியா மேபாய், வீட்டுக்குள் பிரமே!சித்து, அ!ன்மே�ல்
மைகமைய மை!த்து சமேகாதரனாகிய சவுமே�, நீ !ந்த!ழியிமே� 
உனக்குத் தரிசன�ான இமேயசு!ாகிய கர்த்தர், நீ 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பார்மை!யமைடயும்படிக்கும் பரிசுத்த ஆ!ியினால் 
நிரப்பப்படும்படிக்கும் என்மைன அனுப்பினார் என்றான்.

18 உடமேன அ!ன் கண்களிலிருந்து �ீன் பெசதிள்கள் மேபான்றமை!கள் 
!ிழுந்தது. அ!ன் பார்மை!யமைடந்து, எழுந்திருந்து, ஞானஸ்நானம் 
பெபற்றான்.

22 சவுல் அதிக�ாகத் திடன்பெகாண்டு, இ!மேர கிறிஸ்துபெ!ன்று 
திருஷ்டாந்தப்படுத்தி, த�ஸ்கு!ில் குடியிருக்கிற யூதர்கமைளக் 
க�ங்கப்பண்ணினான்.

4. 1 பகா�ிந்தியர் 1: 1 (க்கு 2nd,)

1 மேத!னுமைடய சித்தத்தினாமே� இமேயசுகிறிஸ்து!ின் 
அப்மேபாஸ்த�னாகும்படி அமைழக்கப்பட்ட!னாகிய பவுலும்,

5. 1 பகா�ிந்தியர் 2 : 1-5

1 சமேகாதரமேர, நான் உங்களிடத்தில் !ந்தமேபாது, மேத!மைனப்பற்றிய 
சாட்சிமையச் சிறந்த !சனிப்மேபாடா!து ஞானத்மேதாடா!து 
அறி!ிக்கிற!னாக !ர!ில்மை�.

2 இமேயசுகிறிஸ்துமை!, சிலுமை!யில் அமைறயப்பட்ட அ!மைரமேயயன்றி, 
மே!பெறான்மைறயும் உங்களுக்குள்மேள அறியாதிருக்கத் 
தீர்�ானித்திருந்மேதன்.

3 அல்�ா�லும் நான் ப�வீனத்மேதாடும் பயத்மேதாடும் �ிகுந்த 
நடுக்கத்மேதாடும் உங்களிடத்தில் இருந்மேதன்.

4 உங்கள் !ிசு!ாசம் �னுஷருமைடய ஞானத்தி�ல்�, மேத!னுமைடய 
பெப�த்தில் நிற்கும்படிக்கு,

5 என் மேபச்சும் என் பிரசங்கமும் �னுஷ ஞானத்திற்குரிய 
நய!சனமுள்ளதாயிரா�ல், ஆ!ியினாலும் பெப�த்தினாலும் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாயிருந்தது.

6. 1 பகா�ிந்தியர் 15 : 9, 10

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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9 நான் அப்மேபாஸ்த�பெரல்�ாரிலும் சிறிய!னாயிருக்கிமேறன்; 
மேத!னுமைடய சமைபமையத் துன்பப்படுத்தினதினாமே�, நான் 
அப்மேபாஸ்த�பெனன்று மேபர்பெபறு!தற்கும் பாத்திரன் அல்�.

10 ஆகிலும் நான் இருக்கிறது மேத!கிருமைபயினாமே� இருக்கிமேறன்; 
அ!ர் எனக்கு அருளிய கிருமைப !ிருதா!ாயிருக்க!ில்மை�; 
அ!ர்கபெளல்�ாரிலும் நான் அதிக�ாய்ப் பிரயாசப்பட்மேடன், ஆகிலும்
நான் அல்�, என்னுடமேன இருக்கிற மேத!கிருமைபமேய அப்படிச் 
பெசய்தது.

7. க�ாத்தியர் 5: 1, 13, 16-20 (க்கு 3rd,), 22, 23

1 ஆனபடியினாமே�, நீங்கள் �றுபடியும் அடிமை�த்தனத்தின் 
நுகத்துக்குட்படா�ல், கிறிஸ்து ந�க்கு உண்டாக்கின சுயாதீன 
நிமை�மை�யிமே� நிமை�பெகாண்டிருங்கள்.

13 சமேகாதரமேர, நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அமைழக்கப்பட்டீர்கள், 
இந்தச் சுயாதீனத்மைத நீங்கள் �ாம்சத்திற்மேகது!ாக 
அநுசரியா�ல், அன்பினாமே� ஒரு!ருக்பெகாரு!ர் 
ஊழியஞ்பெசய்யுங்கள்.

16 பின்னும் நான் பெசால்லுகிறபெதன்னபெ!ன்றால், ஆ!ிக்மேகற்றபடி 
நடந்துபெகாள்ளுங்கள், அப்பெபாழுது �ாம்ச இச்மைசமைய 
நிமைறமே!ற்றாதிருப்பீர்கள்.

17 �ாம்சம் ஆ!ிக்கு !ிமேராத�ாகவும், ஆ!ி �ாம்சத்துக்கு 
!ிமேராத�ாகவும் இச்சிக்கிறது; நீங்கள் 
பெசய்யமே!ண்டுபெ�ன்றிருக்கிறமை!கமைளச் பெசய்யாதபடிக்கு, 
இமை!கள் ஒன்றுக்பெகான்று !ிமேராத�ாயிருக்கிறது.

18 ஆ!ியினால் நடத்தப்படுவீர்களானால், நீங்கள் 
நியாயப்பிர�ாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்ட!ர்களல்�.

19 �ாம்சத்தின் கிரிமையகள் பெ!ளியரங்க�ாயிருக்கின்றன, 
அமை!யா!ன: !ிபசாரம், மே!சித்தனம், அசுத்தம், கா�!ிகாரம்,

20 !ிக்கிரகாராதமைன, பில்லிசூனியம், பமைககள், 
22 ஆ!ியின் கனிமேயா, அன்பு, சந்மேதாஷம், ச�ாதானம், 

நீடியபெபாறுமை�, தயவு, நற்குணம், !ிசு!ாசம்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 7ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 1, 2022
தமை�ப்ப: நித்திய தண்டமைன

23 சாந்தம், இச்மைசயடக்கம்; இப்படிப்பட்டமை!களுக்கு !ிமேராத�ான 
பிர�ாணம் ஒன்று�ில்மை�.

அறிவியல் �ற்றும் ஆமே�ாக்கியம்

1. 35 : 30 �ட்டுமே�

அன்பின் !டி!மை�ப்பு பா!ிமைய சீர்திருத்து!தாகும்.

2. 6 : 11-16

பா!த்தின் !ிமைள!ாக துன்பத்மைத ஏற்படுத்து!து, பா!த்மைத 
அழிக்கும் !ழிமுமைறயாகும். பெபௌதிக !ாழ்வு �ற்றும் பா!த்தின் 
�ீதான நம்பிக்மைக அழியும் !மைர, பா!த்தில் கூறப்படும் ஒவ்பெ!ாரு 
இன்பமும் அதன் !லிக்கு ச��ானமைத !ிட அதிக�ாக அளிக்கும். 
பெசார்க்கத்மைத அமைடய, இருத்தலின் இணக்கம், இருத்தல் என்ற 
பெதய்வீகக் பெகாள்மைகமைய நாம் புரிந்து பெகாள்ள மே!ண்டும்.

3. 39 : 31-7

பா!த்தின் சுகத்மைத நம்பும் !மைர பா!த்மைத யார் நிறுத்து!ார்கள்? தீமை�
இன்பத்மைதத் தராது என்பமைத �னிதர்கள் ஒருமுமைற ஒப்புக்பெகாண்டால், 
அ!ர்கள் அதிலிருந்து !ி�கி!ிடுகிறார்கள். சிந்தமைனயிலிருந்து 
பிமைழமைய அகற்றவும், அது நமைடமுமைறயில் மேதான்றாது. மே�ம்பட்ட 
சிந்தமைனயாளர் �ற்றும் பக்தியுள்ள கிறிஸ்த!ர், கிறிஸ்த! 
குணப்படுத்துதலின் மேநாக்கம் �ற்றும் மேபாக்கு �ற்றும் அதன் 
அறி!ியமை� உணர்ந்து, அ!ர்களுக்கு ஆதர!ளிப்பார்கள். 
இன்பெனாரு!ர் பெசால்!ார்: "இந்த மேநரத்துக்குப் மேபா, எனக்கு !சதியான
பரு!ம் இருக்கும்மேபாது நான் உன்மைனக் கூப்பிடுமே!ன்."

4. 324 : 7-26

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 1, 2022
தமை�ப்ப: நித்திய தண்டமைன

�னிதனின் நல்லிணக்கமும் அழியாத தன்மை�யும் பெதளி!ாகத்
பெதரியா!ிட்டால்,  நாம் கடவுமைளப் பற்றிய உண்மை�யான கருத்மைதப்
பெபறு!தில்மை�;  உண்மை� அல்�து பிமைழ,  புரிதல் அல்�து நம்பிக்மைக,
ஆ!ி அல்�து !ிஷயம் எது!ாக இருந்தாலும்,  அமைத நிர்!கிப்பமைத
உடல் பிரதிபலிக்கும்.  ஆமைகயால்,  "இப்மேபாமேத நீ அ!னுடன் பழகி,
நிம்�தியாக இரு."  க!ன�ாகவும்,  நிதான�ாகவும்,  !ிழிப்புடனும்
இருங்கள்.  !ழி மேநராகவும் குறுகியதாகவும் உள்ளது,  இது கடவுள்
�ட்டுமே� உயிர் என்ற புரிதலுக்கு !ழி!குக்கிறது. இது �ாம்சத்துடனான
ஒரு மேபார்,  இதில் நாம் பா!ம்,  மேநாய் �ற்றும் �ரணத்மைத பெ!ல்�
மே!ண்டும், இங்மேக அல்�து இனி, - நிச்சய�ாக நாம் ஆ!ியின் இ�க்மைக
அமைடயும் முன், அல்�து கடவுளில் !ாழ்க்மைக.

பவுல் முதலில் இமேயசு!ின் சீடராக இல்�ா�ல் இமேயசு!ின் சீடர்கமைளத்
துன்புறுத்திய!ராக இருந்தார்.  அறி!ியலில் உண்மை� அ!ருக்கு
முதலில் மேதான்றியமேபாது,  பால் குருடனாக்கப்பட்டார்,  மே�லும் அ!ரது
குருட்டுத்தன்மை� உணரப்பட்டது;  ஆனால் ஆன்�ீக ஒளி !ிமைர!ில்
அ!ருக்கு இமேயசு!ின் முன்�ாதிரி �ற்றும் மேபாதமைனகமைளப் பின்பற்ற
உத!ியது,  மேநாய்!ாய்ப்பட்ட!ர்கமைளக் குணப்படுத்தியது �ற்றும்
ஆசியா மை�னர்,  கிர ீஸ் �ற்றும் ஏகாதிபத்திய மேரா�ில் கூட
கிறிஸ்த!த்மைதப் பிரசங்கித்தது.

5. 326 : 23 – 3 (பக்கம் 328)

தர்சஸின் சவுல் !ழிமையக் கண்டார் - கிறிஸ்து அல்�து சத்தியம் - 
அ!ரது நிச்சய�ற்ற சரியான உணர்வு ஆன்�ீக உணர்வுக்கு 
அடிபணிந்தமேபாது �ட்டுமே�, அது எப்மேபாதும் சரியானது. பின்னர் 
�னிதன் �ாற்றப்பட்டான். சிந்தமைன ஒரு உன்னத�ான 
கண்மேணாட்டத்மைத ஏற்றுக்பெகாண்டது, மே�லும் அ!ரது !ாழ்க்மைக 
ஆன்�ீக�ாக �ாறியது. கிறிஸ்த!ர்கமைளத் துன்புறுத்து!தில் அ!ர் 
பெசய்த த!மைற அ!ர் கற்றுக்பெகாண்டார், யாருமைடய �தத்மைத அ!ர் 
புரிந்து பெகாள்ள!ில்மை�மேயா, அ!ர் �னத்தாழ்மை�யுடன் பால் என்ற 
புதிய பெபயமைரப் பெபற்றார். அ!ர் முதல் முமைறயாக காதல் பற்றிய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உண்மை�யான மேயாசமைனமையப் பார்த்தார், மே�லும் பெதய்வீக 
அறி!ியலில் ஒரு பாடம் கற்றுக்பெகாண்டார்.

சீர்திருத்தம் என்பது தீமை�யில் நிமை�யான இன்பம் இல்மை� என்பமைதப் 
புரிந்துபெகாள்!தன் மூ�மும், அறி!ியலின் படி நன்மை�யின் �தீு 
பாசத்மைதப் பெபறு!தன் மூ�மும் !ருகிறது, இது பெதய்வீக �னதில் 
இருக்கும் மேபாது, இன்பமே�ா துன்பமே�ா, பசிமேயா அல்�து மே�ாகமே�ா 
எதுவும் இருக்க முடியாது என்ற அழியாத உண்மை�மைய 
பெ!ளிப்படுத்துகிறது. இன்பம், துன்பம் அல்�து பயம் மேபான்ற த!றான 
நம்பிக்மைககமைளயும் �னித �னதின் அமைனத்து பா!ப் பசிமையயும் 
அழிக்க முடியும்.

பழி!ாங்கு!தில் இன்பம் காண்பது எவ்!ளவு பரிதாபகர�ான காட்சி! 
தீமை� என்பது சி� ச�யங்களில் ஒரு �னிதனின் உரிமை� பற்றிய �ிக 
உயர்ந்த கருத்தாகும், நன்மை�யின் �ீதான அ!னது பிடிப்பு 
!லு!மைடயும் !மைர. பின்னர் அ!ர் அக்கிர�த்தில் இன்பத்மைத 
இழக்கிறார், அது அ!ருக்கு மே!தமைனயாகிறது. பா!த்தின் 
துன்பத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்கான !ழி பா!த்மைத நிறுத்து!மேத. மே!று 
!ழியில்மை�. பா!ம் என்பது மே!தமைனயின் !ியர்மை!யால் அழிக்கப்பட 
மே!ண்டிய �ிருகத்தின் உரு!ம். இது ஒரு தார்�ீக மைபத்தியம், இது 
நள்ளிரவு �ற்றும் புயலுடன் கூச்சலிட !ிமைரகிறது.

உடல் உணர்வுகளுக்கு, கிரிஸ்து!ர் அறி!ியலின் கடுமை�யான 
மேகாரிக்மைககள் பெ!றுமை�யாகத் பெதரிகிறது; ஆனால் �னிதர்கள் 
!ாழ்க்மைக கடவுள், நல்�து, �ற்றும் தீமை�க்கு உண்மை�யில் �னித 
அல்�து பெதய்வீக பெபாருளாதாரத்தில் இடமே�ா அல்�து சக்திமேயா 
இல்மை� என்பமைத அறிய அ!சரப்படுகிறார்கள்.

தண்டமைனயின் பயம் �னிதமைன உண்மை�யாக மேநர்மை�யாக 
ஆக்க!ில்மை�. த!மைறச் சந்திப்பதற்கும், சரியானமைத அறி!ிக்கவும் 
தார்�ீக மைதரியம் அ!சியம். ஆனால், தார்�ீக மைதரியத்மைத !ிட 
�ிருகத்தனம் பெகாண்ட �னிதமைன நாம் எவ்!ாறு சீர்திருத்து!து, 
நல்�மைத பற்றிய உண்மை�யான எண்ணம் இல்மை�? �னித உணர்வு 
மூ�ம், �கிழ்ச்சிமையப் பெபறு!தற்காக பெபாருள் மேதடு!தில் �னிதனின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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த!மைற உணர்த்துங்கள். காரணம் �ிகவும் சுறுசுறுப்பான �னித 
ஆசிரிய�ாகும். அது உணர்வுகமைளத் பெதரி!ிக்கட்டும் �ற்றும் �னிதனின்
பெசய�ற்ற தார்�ீகக் கடமை� உணர்மை! எழுப்பட்டும், மே�லும் அ!ர் �னித 
உணர்!ின் இன்பங்களின் ஒன்று�ில்�ாதமைதயும், ஒரு ஆன்�ீக 
உணர்!ின் �கத்து!த்மைதயும் மேபரின்பத்மைதயும் படிப்பார், இது பெபாருள் 
அல்�து சரீரத்மைத அமை�திப்படுத்துகிறது. அப்மேபாது அ!ர் 
இரட்சிக்கப்படு!து �ட்டு�ல்�ா�ல், இரட்சிக்கப்படு!ார்.

6. 329 : 21-2

அறி!ியலில் மேபாலித்தனம் இல்மை�. பெகாள்மைக கட்டாயம். �னித 
!ிருப்பத்தால் மேகலி பெசய்ய முடியாது. !ிஞ்ஞானம் ஒரு பெதய்வீக 
மேகாரிக்மைக, �னிதனின் மேகாரிக்மைக அல்�. எப்மேபாதும் சரி, அதன் 
பெதய்வீகக் மேகாட்பாடு ஒருமேபாதும் �னந்திரும்பு!தில்மை�, ஆனால் 
பிமைழமையத் தணிப்பதன் மூ�ம் சத்தியத்தின் கூற்மைறப் 
பரா�ரிக்கிறது. பெதய்வீக கருமைணயின் �ன்னிப்பு பிமைழயின் 
அழி!ாகும். �னிதர்கள் தங்களுமைடய உண்மை�யான ஆன்�ீக 
ஆதாரத்மைத எல்�ா ஆசீர்!ாதங்களாகவும் புரிந்து பெகாண்டால், 
அ!ர்கள் ஆன்�ீகத்மைத நாடு!தற்குப் மேபாராடி நிம்�தியாக 
இருப்பார்கள்; ஆனால் �ரண �னம் எந்த அளவுக்கு ஆழ�ாக 
மூழ்குகிறமேதா, அந்த அளவுக்கு ஆன்�ிகத்தின் �ீதான எதிர்ப்பானது, 
த!று உண்மை�க்குக் மைகபெகாடுக்கும் !மைர அதிக�ாகும்.

பெதய்வீக அறி!ியலுக்கான �னித எதிர்ப்பு !ிகிதத்தில் 
ப�வீன�மைடகிறது, ஏபெனனில் �னிதர்கள் சத்தியத்திற்கான 
பிமைழமைய !ிட்டு!ிடுகிறார்கள் �ற்றும் பெ!றும் நம்பிக்மைகமைய 
�ாற்றியமை�க்கும் புரிதல்.

7. 242 : 1-14

�னந்திரும்புதல், ஆன்�ீக ஞானஸ்நானம் �ற்றும் �ளீுரு!ாக்கம் 
ஆகிய!ற்றின் மூ�ம், �னிதர்கள் தங்கள் பெபாருள் நம்பிக்மைககள் 
�ற்றும் த!றான தனித்து!த்மைத தள்ளி மை!க்கின்றனர். "அ!ர்களில் 
சிறிய!ர்கள் முதல் பெபரிய!ர்கள் !மைர அ!ர்கள் அமைன!ரும் என்மைன

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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[கடவுமைள] அறி!ார்கள்" என்பது கா�த்தின் ஒரு மேகள்!ி �ட்டுமே�. 
பெபாருளின் கூற்றுகமைள �றுப்பது ஆ!ியின் �கிழ்ச்சிமைய மேநாக்கி, 
�னித சுதந்திரத்மைத மேநாக்கி �ற்றும் உடலின் இறுதி பெ!ற்றிமைய 
மேநாக்கி ஒரு பெபரிய படியாகும்.

பரமே�ாகத்திற்கு ஒமேர ஒரு !ழி உள்ளது, நல்லிணக்கம் �ற்றும் 
பெதய்வீக அறி!ியலில் கிறிஸ்து இந்த !ழிமையக் காட்டுகிறது. நன்மை�, 
கடவுள் �ற்றும் அ!ரது பிரதிபலிப்மைபத் த!ிர, மே!று எந்த 
யதார்த்தத்மைதயும் அறியா�ல் இருப்பது - !ாழ்க்மைகயின் மே!று எந்த 
உணர்வும் இல்�ாதது �ற்றும் பு�ன்களின் !லி �ற்றும் இன்பம் என்று 
அமைழக்கப்படு!மைத !ிட உயர்ந்ததாக உயர்!து.

8. 442 : 25-28

புனித பால் கூறுகிறார், "நீங்கள் எப்பெபாழுதும் கீழ்ப்படிகிறபடிமேய நான் 
தூர�ாயிருக்கிற இப்பெபாழுதும்:" இமேயசு பெசான்னார், "பயப்படாமேத 
சிறு�ந்மைதமேய, உங்களுக்கு ராஜ்யத்மைதக் பெகாடுக்க உங்கள்பிதா 
பிரிய�ாயிருக்கிறார்."

தி�ச�ி கடமை�கள்

!ழங்கிய!ர் மே�ரி மேபக்கர் எடி

தி�ச�ி ப5பம்

ஒவ்பெ!ாரு நாளும் பெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பெ!ாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் !ா;"  பெதய்வீக சத்தியம்,
!ாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகிய!ற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பெபறட்டும்,  எல்�ா
பா!ங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து !ி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய !ார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத !ளப்படுத்தி, அ!ற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
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மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 1, 2022
தமை�ப்ப: நித்திய தண்டமைன

மேநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கா� விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் மேநாக்கங்கள் அல்�து பெசயல்கமைள
!ிமேராதமே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்மேபா தூண்டக்கூடாது. அறி!ியலில்,
பெதய்வீக அன்பு �ட்டுமே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்த! !ிஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான !சதிகமைளயும்,  பா!த்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சமேகாதரத்து!ம்,  பெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகிய!ற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்மேதாறும்
க!னித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆமே�ாசமைன,  பெசல்!ாக்கு பெசலுத்துதல் அல்�து த!றாக பெசல்!ாக்கு
பெசலுத்துதல் ஆகிய!ற்றிலிருந்து !ிடு!ிக்கப்பட மே!ண்டும்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆமே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பெகாள்!து இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பெ!ாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அ!ரது தமை�!ருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அ!ர் பெசய்ய மே!ண்டிய கடமை�மைய �றக்கமே!ா
புறக்கணிக்கமே!ா கூடாது. அ!ருமைடய கிரிமையகளால் அ!ர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படு!ார், நியாயப்படுத்தப்படு!ார் அல்�து கண்டிக்கப்படு!ார்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் மேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மே!த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே!த!சனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


