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ஞாயிற்றுக்கிழமை� நவம்பர் 13, 2022

தமை�ப்ப — �னிதர்கள் �ற்றும் அழியாதவர்கள்

ககால்டன் உமை�:  க�ா�ர் 6: 23

"தேதவனுமைடய கிருமைபவரதே�ா நம்முமைடய கர்த்தராகிய
இதேயசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்தியஜீவன்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: கயாவான் 3: 16-21, 36

16 தேதவன், தம்முமைடய ஒதேரதேபறான கு�ாரமைன விசுவாசிக்கிறவன் 
எவதேனா அவன் கெகட்டுப்தேபாகா�ல் நித்தியஜீவமைன 
அமைடயும்படிக்கு, அவமைரத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உ�கத்தில் 
அன்புகூர்ந்தார்.

17 உ�கத்மைத ஆக்கிமைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி தேதவன் தம்முமைடய 
கு�ாரமைன உ�கத்தில் அனுப்பா�ல், அவராதே� உ�கம் 
இரட்சிக்கப்படுவதற்காகதேவ அவமைர அனுப்பினார்.

18 அவமைர விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கிமைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படான்; 
விசுவாசியாதவதேனா தேதவனுமைடய ஒதேரதேபறான கு�ாரனுமைடய 
நா�த்தில் விசுவாசமுள்ளவனாயிராதபடியினால், அவன் 
ஆக்கிமைனத்தீர்ப்புக்குட்பட்டாயிற்று.

19 ஒளியானது உ�கத்திதே� வந்திருந்தும் �னுஷருமைடய கிரிமையகள் 
கெபால்�ாதமைவகளாயிருக்கிறபடியினால் அவர்கள் 
ஒளிமையப்பார்க்கிலும் இருமைள விரும்புகிறதேத அந்த 
ஆக்கிமைனத்தீர்ப்புக்குக் காரண�ாயிருக்கிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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20 கெபால்�ாங்கு கெசய்கிற எவனும் ஒளிமையப் பமைகக்கிறான், தன் 
கிரிமையகள் கண்டிக்கப்படாதபடிக்கு, ஒளியினிடத்தில் 
வராதிருக்கிறான்.

21 சத்தியத்தின்படி கெசய்கிறவதேனா தன் கிரிமையகள் 
தேதவனுக்குள்ளாய்ச் கெசய்யப்படுகிறகெதன்று கெவளியாகும்படிக்கு, 
ஒளியினிடத்தில் வருகிறான் என்றார்.

36 கு�ாரனிடத்தில் விசுவாச�ாயிருக்கிறவன் நித்தியஜீவமைன 
உமைடயவனாயிருக்கிறான்; கு�ாரமைன விசுவாசியாதவதேனா 
ஜீவமைனக் காண்பதில்மை�, தேதவனுமைடய தேகாபம் அவன்தே�ல் 
நிமை�நிற்கும் என்றான்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 145: 1-5, 10-13

1 ராஜாவாகிய என் தேதவதேன, உம்மை� உயர்த்தி, உம்முமைடய நா�த்மைத
எப்கெபாழுதும் என்கெறன்மைறக்கும் ஸ்தேதாத்திரிப்தேபன்.

2 நாதேடாறும் உம்மை� ஸ்தேதாத்திரித்து, எப்கெபாழுதும் 
என்கெறன்மைறக்கும் உம்முமைடய நா�த்மைதத் துதிப்தேபன்.

3 கர்த்தர் கெபரியவரும் �ிகவும் புகழப்படத்தக்கவரு�ாயிருக்கிறார்; 
அவருமைடய �கத்துவம் ஆராய்ந்துமுடியாது.

4 தமை�முமைற தமை�முமைறயாக உம்முமைடய கிரிமையகளின் 
புகழ்ச்சிமையச் கெசால்லி, உம்முமைடய வல்�மை�யுள்ள கெசய்மைககமைள 
அறிவிப்பார்கள்.

5 உம்முமைடய சிறந்த �கிமை� பிரதாபத்மைதயும், உம்முமைடய 
அதிசய�ான கிரிமையகமைளயுங் குறித்துப் தேபசுதேவன்.

10 கர்த்தாதேவ, உம்முமைடய கிரிமையககெளல்�ாம் உம்மை�த் துதிக்கும்; 
உம்முமைடய பரிசுத்தவான்கள் உம்மை� ஸ்தேதாத்திரிப்பார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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11 �னுபுத்திரருக்கு உ�து வல்�மை�யுள்ள கெசய்மைககமைளயும், உ�து 
ராஜ்யத்தின் சிறந்த �கிமை�ப்பிரதாபத்மைதயும் கெதரிவிக்கும்படிக்கு;

12 உ�து ராஜ்யத்தின் �கிமை�மைய அறிவித்து, உ�து 
வல்�மை�மையக்குறித்துப் தேபசுவார்கள்.

13 உம்முமைடய ராஜ்யம் சதாகா�ங்களிலுமுள்ள ராஜ்யம், உம்முமைடய 
ஆளுமைக தமை�முமைற தமை�முமைறயாகவுமுள்ளது.

2. கயாவான் 12: 44-50

44 அப்கெபாழுது இதேயசு சத்த�ிட்டு: என்னிடத்தில் 
விசுவாச�ாயிருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அல்�, என்மைன 
அனுப்பினவரிடத்தில் விசுவாச�ாயிருக்கிறான்.

45 என்மைனக் காண்கிறவன் என்மைன அனுப்பினவமைரக் காண்கிறான்.
46 என்னிடத்தில் விசுவாச�ாயிருக்கிறவகெனவனும் இருளில் 

இராதபடிக்கு, நான் உ�கத்தில் ஒளியாக வந்தேதன்.
47 ஒருவன் என் வார்த்மைதகமைளக் தேகட்டும் விசுவாசியா�ற்தேபானால், 

அவமைன நான் நியாயந்தீர்ப்பதில்மை�; நான் உ�கத்மைத 
நியாயந்தீர்க்கவரா�ல், உ�கத்மைத இரட்சிக்கவந்தேதன்.

48 என்மைனத் தள்ளி என் வார்த்மைதகமைள ஏற்றுக்கெகாள்ளாதவமைன 
நியாயந்தீர்க்கிறகெதான்றிருக்கிறது; நான் கெசான்ன வசனதே� 
அவமைனக் கமைடசிநாளில் நியாயந்தீர்க்கும்.

49 நான் சுய�ாய்ப் தேபசவில்மை�, நான் தேபசதேவண்டியது 
இன்னகெதன்றும் உபதேதசிக்கதேவண்டியது இன்னகெதன்றும் என்மைன 
அனுப்பின பிதாதேவ எனக்குக் கட்டமைளயிட்டார்.

50 அவருமைடய கட்டமைள நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறகெதன்று அறிதேவன்; 
ஆமைகயால் நான் தேபசுகிறமைவகமைளப் பிதா எனக்குச் 
கெசான்னபடிதேய தேபசுகிதேறன் என்றார்.

3. லூக்கா 18: 18-30

18 தமை�வன் ஒருவன் அவமைர தேநாக்கி: நல்� தேபாதகதேர, நித்திய 
ஜீவமைனச் சுதந்தரித்துக்கெகாள்வதற்கு நான் என்ன 
கெசய்யதேவண்டும் என்று தேகட்டான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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19 அதற்கு இதேயசு: நீ என்மைன நல்�வகெனன்று கெசால்வாதேனன்? 
தேதவன் ஒருவர் தவிர நல்�வன் ஒருவனும் இல்மை�தேய.

20 விபசாரஞ் கெசய்யாதிருப்பாயாக, கெகாமை�கெசய்யாதிருப்பாயாக, 
களவுகெசய்யாதிருப்பாயாக, கெபாய்ச்சாட்சி கெசால்�ாதிருப்பாயாக, 
உன் தகப்பமைனயும் உன் தாமையயும் கனம்பண்ணுவாயாக என்கிற 
கற்பமைனகமைள நீ அறிந்திருக்கிறாதேய என்றார்.

21 அதற்கு அவன் இமைவகமைளகெயல்�ாம் என் சிறு வயதுமுதல் 
மைகக்கெகாண்டிருக்கிதேறன் என்றான்.

22 இதேயசு அமைதக் தேகட்டு: இன்னும் உன்னிடத்தில் ஒரு குமைறவு 
உண்டு; உனக்கு உண்டானமைவகமைளகெயல்�ாம் விற்றுத் 
தரித்திரருக்குக் கெகாடு அப்கெபாழுது பரதே�ாகத்திதே� உனக்குப் 
கெபாக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும்; பின்பு என்மைனப் பின்பற்றிவா 
என்றார்.

23 அவன் அதிக ஐசுவரியமுள்ளவனானபடியினால், இமைதக் 
தேகட்டகெபாழுது, �ிகுந்த துக்க�மைடந்தான்.

24 அவன் �ிகுந்த துக்க�மைடந்தமைத இதேயசு கண்டு: 
ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் தேதவனுமைடய ராஜ்யத்தில் பிரதேவசிப்பது 
எவ்வளவு அரிதாயிருக்கிறது.

25 ஐசுவரியவான் தேதவனுமைடய ராஜ்யத்தில் 
பிரதேவசிப்பமைதப்பார்க்கிலும், ஒட்டக�ானது ஊசியின் காதிதே� 
நுமைழவது எளிதாயிருக்கும் என்றார்.

26 அமைதக் தேகட்டவர்கள்: அப்படியானால் யார் இரட்சிக்கப்படக்கூடும் 
என்றார்கள்.

27 அதற்கு அவர்: �னுஷரால் கூடாதமைவகள் தேதவனால் கூடும் 
என்றார்.

28 அப்கெபாழுது தேபதுரு அவமைர தேநாக்கி: இதேதா, நாங்கள் 
எல்�ாவற்மைறயும் விட்டு, உம்மை�ப் பின்பற்றிதேனாதே� என்றான்.

29 அதற்கு அவர்: தேதவனுமைடய ராஜ்யத்தினி�ித்தம் வீட்மைடயாவது, 
கெபற்றாமைரயாவது, சதேகாதாமைரயாவது, �மைனவிமையயாவது, 
பிள்மைளகமைளயாவது விட்டுவிட்டவன் எவனும்,

30 இம்மை�யிதே� அதிக�ானமைவகமைளயும், �றுமை�யிதே� நித்திய 
ஜீவமைனயும் அமைடயா�ற்தேபாவதில்மை�கெயன்று கெ�ய்யாகதேவ 
உங்களுக்குச் கெசால்லுகிதேறன் என்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 13, 2022
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4. 1 தீக�ாத்கதயு 6: 17-19

17 இவ்வு�கத்திதே� ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் இறு�ாப்பான 
சிந்மைதயுள்ளவர்களாயிரா�லும், நிமை�யற்ற ஐசுவரியத்தின் தே�ல் 
நம்பிக்மைக மைவயா�லும், நாம் அனுபவிக்கிறதற்குச் சக�வித 
நன்மை�கமைளயும் ந�க்குச் சம்பூரண�ாய்க் கெகாடுக்கிற ஜீவனுள்ள 
தேதவன்தே�ல் நம்பிக்மைக மைவக்கவும்,

18 நன்மை� கெசய்யவும், நற்கிரிமையகளில் ஐசுவரியவான்களாகவும், 
தாராள�ாய்க் கெகாடுக்கிறவர்களும், 
உதாரகுணமுள்ளவர்களு�ாயிருக்கவும்,

19 நித்திய ஜீவமைனப் பற்றிக்கெகாள்ளும்படி வருங்கா�த்திற்காகத் 
தங்களுக்கு நல்� ஆதாரத்மைதப் கெபாக்கிஷ�ாக மைவக்கவும் 
அவர்களுக்குக் கட்டமைளயிட

5. க�ா�ர் 6: 17 (இமை/வன்)-22

17 முன்தேன நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிமை�களாயிருந்தும், இப்கெபாழுது 
உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேதச சட்டத்திற்கு நீங்கள் 
�னப்பூர்வ�ாய்க் கீழ்ப்படிந்ததினாதே� தேதவனுக்கு ஸ்தேதாத்திரம்.

18 பாவத்தினின்று நீங்கள் விடுதமை�யாக்கப்பட்டு, நீதிக்கு 
அடிமை�களானீர்கள்.

19 உங்கள் �ாம்ச ப�வீனத்தினி�ித்தம் �னுஷர் தேபசுகிற 
பிரகார�ாய்ப் தேபசுகிதேறன். அக்கிர�த்மைத நடப்பிக்கும்படி முன்தேன 
நீங்கள் உங்கள் அவயவங்கமைள அசுத்தத்திற்கும் அக்கிர�த்திற்கும் 
அடிமை�களாக ஒப்புக்கெகாடுத்ததுதேபா�, இப்கெபாழுது 
பரிசுத்த�ானமைத நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்கமைள நீதிக்கு 
அடிமை�களாக ஒப்புக்கெகாடுங்கள்.

20 பாவத்திற்கு நீங்கள் அடிமை�களாயிருந்த கா�த்தில் நீதிக்கு 
நீங்கினவர்களாயிருந்தீர்கள்.

21 இப்கெபாழுது உங்களுக்கு கெவட்க�ாகத் தேதான்றுகிற 
காரியங்களினாதே� அக்கா�த்தில் உங்களுக்கு என்ன ப�ன் 
கிமைடத்தது? அமைவகளின் முடிவு �ரணதே�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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22 இப்கெபாழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதமை�யாக்கப்பட்டு, 
தேதவனுக்கு அடிமை�களானதினால், பரிசுத்த�ாகுதல் உங்களுக்குக் 
கிமைடக்கும் ப�ன், முடிதேவா நித்தியஜீவன்.

6. 1 பகா�ிந்தியர் 15: 50-57

50 சதேகாதரதேர, நான் கெசால்லுகிறகெதன்னகெவனில், �ாம்சமும் 
இரத்தமும் தேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதச் சுதந்தரிக்க�ாட்டாது; 
அழிவுள்ளது அழியாமை�மையச் சுதந்தரிப்பது�ில்மை�.

51 இதேதா, ஒரு இரகசியத்மைத உங்களுக்கு அறிவிக்கிதேறன்; 
நாகெ�ல்�ாரும் நித்திமைரயமைடவதில்மை�; ஆகிலும் கமைடசி 
எக்காளம் கெதானிக்கும்தேபாது, ஒரு நி�ிஷத்திதே�, ஒரு 
இமை�ப்கெபாழுதிதே�, நாகெ�ல்�ாரும் �றுரூப�ாக்கப்படுதேவாம்.

52 எக்காளம் கெதானிக்கும், அப்கெபாழுது �ரித்தேதார் 
அழிவில்�ாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் 
�றுரூப�ாக்கப்படுதேவாம்.

53 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், சாவுக்தேகதுவாகிய இது 
சாவாமை�மையயும் தரித்துக்கெகாள்ளதேவண்டும்.

54 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், சாவுக்தேகதுவாகிய இது 
சாவாமை�மையயும் தரித்துக்கெகாள்ளும்தேபாது, �ரணம் கெஜய�ாக 
விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்மைத நிமைறதேவறும்.

55 �ரணதே�! உன் கூர் எங்தேக? பாதாளதே�! உன் கெஜயம் எங்தேக?
56 �ரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் கெப�ன் நியாயப்பிர�ாணம்.
57 நம்முமைடய கர்த்தராகிய இதேயசுகிறிஸ்துவினாதே� ந�க்கு 

கெஜயங்கெகாடுக்கிற தேதவனுக்கு ஸ்தேதாத்திரம்.

அ/ிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 42: 26 (இல்)-28

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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…கிறிஸ்தவ அறிவியலில் உண்மை�யான �னிதன் கடவுளால் 
ஆளப்படுகிறான் - நன்மை�யால் அல்�, தீமை�யால் அல்� - எனதேவ 
அவன் ஒரு �ரணம் அல்�, ஆனால் அழியாதவன்.

2. 295: 5-15

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

3. 190: 14-20

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

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

அழியாதமைவகளின் தேபாலிகள்தான் சாவு.  அவர்கள் துன்�ார்க்கரின்
குழந்மைதகள் அல்�து ஒதேர தீயவர்கள், இது �னிதன் �ண்ணில் அல்�து
ஒரு கெபாருள் கருவாகத் கெதாடங்குகிறான் என்று அறிவிக்கிறது.
கெதய்வீக அறிவியலில்,  கடவுளும் உண்மை�யான �னிதனும் கெதய்வீகக்
தேகாட்பாடு �ற்றும் தேயாசமைன என பிரிக்க முடியாதவர்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 13, 2022
தமை�ப்ப: �னிதர்கள் �ற்றும் அழியாதவர்கள்

எனதேவ �னிதன் சாவாதேனா,  கெபாருதேளா அல்�.  �னிதர்கள்
�மைறந்துவிடுவார்கள்,  தே�லும் அழியாதவர்கள் அல்�து கடவுளின்
குழந்மைதகள் �னிதனின் ஒதேர �ற்றும் நித்திய உண்மை�களாகத்
தேதான்றுவார்கள்.  �னிதர்கள் கடவுளின் வீழ்ந்த குழந்மைதகள் அல்�.
அவர்கள் ஒருதேபாதும் சரியான நிமை�மையக் கெகாண்டிருக்கவில்மை�,
அது பின்னர் �ீண்டும் கெபறப்பட�ாம்.  அவர்கள்,  �ரண வர�ாற்றின்
கெதாடக்கத்திலிருந்தேத,  "பாவத்தில் கருத்தரித்து,  அக்கிர�த்தில்
பிறந்தவர்கள்."  �ரணம் இறுதியாக அ�ரத்துவத்தில்
விழுங்கப்படுகிறது.  அழியாத �னிதனுமைடய உண்மை�களுக்கு இடம்
கெகாடுக்க பாவம், தேநாய் �ற்றும் �ரணம் �மைறந்து தேபாக தேவண்டும்.

�னித பிள்மைளகள் அல்�,  கடவுளின் பிள்மைளகமைளப் பற்றி
தேபசுமைகயில்,  இதேயசு,  "தேதவனுமைடய ராஜ்யம் உங்களுக்குள்
இருக்கிறது; அதாவது, உண்மை�யும் அன்பும் உண்மை�யான �னிதனில்
ஆட்சி கெசய்கின்றன,  கடவுளின் சாயலில் �னிதன் வீழ்ச்சியமைடயாத
�ற்றும் நித்திய�ானவன் என்பமைதக் காட்டுகிறது.

5. 296: 4-13

முன்தேனற்றம் அனுபவத்தில் பிறக்கிறது. இது �ரண�மைடயும் �னிதனின்

பழுக்க மைவக்கிறது, இதன் மூ�ம் அழியாதவருக்கு �ரணம் 

மைகவிடப்படுகிறது. இங்தேக அல்�து �றுமை�யில், துன்பம் அல்�து 
அறிவியல் வாழ்க்மைக �ற்றும் �னம் கெதாடர்பான அமைனத்து 

�ாமையகமைளயும் அழித்து, கெபாருள் உணர்வு �ற்றும் சுயத்மைத �ீண்டும் 

உருவாக்க தேவண்டும். அவனுமைடய கெசயல்கமைளக் கெகாண்ட முதியவர் 

தூக்கி எறியப்பட தேவண்டும். சிற்றின்பம் அல்�து பாவம் எதுவும் 

அழியாது. ஒரு தவறான கெபாருள் உணர்வு �ற்றும் பாவத்தின் �ரணம், 
கரி�ப் கெபாருட்களின் �ரணம் அல்�, �னிதமைனயும் வாழ்க்மைகமையயும், 
இணக்க�ான, உண்மை�யான �ற்றும் நித்தியத்மைத கெவளிப்படுத்துகிறது.

6. 496: 20-27

"�ரணத்தின் வாமைட பாவம்; பாவத்தின் வலிமை� சட்டம்," - �ரண 
நம்பிக்மைகயின் சட்டம், அழியாத வாழ்க்மைகயின் உண்மை�களுடன் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தேபாரிடுகிறது, கல்�மைறக்கு கெசால்லும் ஆன்�ீக சட்டத்துடன் கூட, "உன் 
கெவற்றி எங்தேக?" ஆனால் "இந்த அழியாத தன்மை�மைய 
அணிந்துகெகாண்டு, இந்த சாவு அழியாமை�மைய அணிந்துகெகாண்டால், 
�ரணம் கெவற்றியில் விழுங்கப்பட்டது" என்று எழுதப்பட்ட வார்த்மைத 
நிமைறதேவறும்.

7. 247: 10-18

அழகும் உண்மை�யும் நித்திய�ானது; ஆனால் கெபாருள்களின் அழகு 
�மைறந்து, �ரண நம்பிக்மைகயாக �மைறந்து, விமைரந்தேத தேபாகிறது. 
பழக்கவழக்கம், கல்வி �ற்றும் ஃதேபஷன் ஆகியமைவ �னிதர்களின் 
நிமை�யற்ற தரங்களாக அமை�கின்றன. அழியாமை�, வயது அல்�து 
சிமைதவிலிருந்து வி�க்கு, அதன் கெசாந்த �கிமை� உள்ளது, - ஆன்�ாவின் 
பிரகாசம். அழியாத ஆண்களும் கெபண்களும் ஆன்�ீக உணர்வின் 
�ாதிரிகள், சரியான �னதால் வமைரயப்பட்டவர்கள் �ற்றும் அமைனத்து 
கெபாருள் உணர்மைவயும் �ீறிய அன்பின் உயர்ந்த கருத்துக்கமைள 
பிரதிபலிக்கிறார்கள்.

8. 428: 22-29

�னிதன் பரிபூரண�ானவன், அழியாதவன் என்ற �ாகெபரும் ஆன்�ீக
உண்மை� கெவளிவர தேவண்டும். இருப்பின் உணர்மைவ நாம் 
என்கெறன்றும் மைவத்திருக்க தேவண்டும், விமைரவில் அல்�து பின்னர், 
கிறிஸ்து �ற்றும் கிறிஸ்தவ அறிவியலின் மூ�ம், நாம் பாவத்மைதயும்
�ரணத்மைதயும் �ாஸ்டர் கெசய்ய தேவண்டும். கெபாருள் நம்பிக்மைககள் 
மைகவிடப்பட்டு, அழியாத உண்மை�கள் ஒப்புக் கெகாள்ளப்படுவதால், 
�னிதனின் அழியாமை�க்கான சான்றுகள் இன்னும் கெதளிவாகத் 
கெதரியும்.

9. 246: 27-31

வாழ்க்மைக நித்திய�ானது.  நாம் இமைதக் கண்டுபிடித்து,  அதன்
ஆர்ப்பாட்டத்மைதத் கெதாடங்க தேவண்டும்.  வாழ்வும் நன்மை�யும்
அழியாதமைவ.  வயது �ற்றும் ப்மைளட்மைடக் காட்டிலும்,  இருத்தல் பற்றிய

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ந�து பார்மைவகமைள அழகு,  புத்துணர்ச்சி �ற்றும் கெதாடர்ச்சியாக
வடிவமை�ப்தேபாம்.

10.   495: 14-24

தேநாய் அல்�து பாவத்தின் �ாமைய உங்கமைளத் தூண்டும் தேபாது, 
கடவுமைளயும் அவருமைடய தேயாசமைனமையயும் உறுதியாகப் 
பற்றிக்கெகாள்ளுங்கள். உங்கள் சிந்தமைனயில் அவருமைடய சாயமை�த் 
தவிர தேவகெறமைதயும் அனு�திக்காதீர்கள். பயதே�ா சந்தேதகதே�ா உங்கள் 
கெதளிவான உணர்வு �ற்றும் அமை�தியான நம்பிக்மைகமைய �மைறக்க 
தேவண்டாம், வாழ்க்மைகயின் இணக்க�ான - வாழ்க்மைக நித்திய�ாக 
இருப்பமைதப் தேபா� - வாழ்க்மைகயில் இல்�ாத எந்த தேவதமைனயான 
உணர்மைவயும் அல்�து நம்பிக்மைகமையயும் அழிக்க முடியும். கிரிஸ்துவர் 
அறிவியல், உடல் உணர்வுக்கு பதி�ாக, இருப்பது பற்றிய உங்கள் 
புரிதமை� ஆதரிக்கட்டும், தே�லும் இந்த புரிதல் பிமைழமைய சத்தியத்துடன் 
�ாற்றும், இறப்மைப அழியாத தன்மை�யுடன் �ாற்றும், �ற்றும் 
அமை�தியின்மை�மைய நல்லிணக்கத்துடன் �ாற்றும்.

11.   76: 22-31

பாவ�ில்�ாத �கிழ்ச்சி, - வாழ்க்மைகயின் சரியான இணக்கம் �ற்றும் 
அழியாத தன்மை�, வரம்பற்ற கெதய்வீக அழகு �ற்றும் நன்மை� 
ஆகியவற்மைறக் கெகாண்ட ஒரு உடல் இன்பம் அல்�து வலி இல்�ா�ல், - 
ஆன்�ீகம் கெகாண்ட ஒதேர உண்மை�யான, அழிக்க முடியாத �னிதமைன 
உருவாக்குகிறது. இந்த இருத்தலின் நிமை� விஞ்ஞான�ானது �ற்றும் 
அப்படிதேய உள்ளது, - கெதய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்துமைவப் பற்றிய 
இறுதி புரிதல் உள்ளவர்களால் �ட்டுதே� இது ஒரு முழுமை�யானது. 
�ரணம் ஒருதேபாதும் இந்த இருப்பு நிமை�மைய அவசரப்படுத்த முடியாது, 
ஏகெனன்றால் அழியாத தன்மை� தேதான்றுவதற்கு முன்பு �ரணத்மைத 
கெவல்� தேவண்டும், ச�ர்ப்பிக்கக்கூடாது.

12.   288: 27-28

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அழியாத �னிதனின் புகழ்கெபற்ற சாத்தியங்கமைள அறிவியல் 
கெவளிப்படுத்துகிறது, �ரண உணர்வுகளால் எப்தேபாதும் வரம்பற்றது.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினச�ி ப1பம்

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

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் தேநாக்கங்கள் அல்�து கெசயல்கமைள
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கெதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதேகாதரத்துவம்,  கெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ாசமைன,  கெசல்வாக்கு கெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கெசல்வாக்கு
கெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் கெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கெவாரு உறுப்பினரின்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கெசய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதேவா
புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


