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ஞாயிற்றுக்கிழமை� அக்ட�ாபர் 23, 2022

தமை�ப்ப — �ரணத்திற்குப் பிறகு ட�ாதமை�

டகால்�ன் உமைர:  வெ!ளிப்படுத்தி� !ிட�ஷம் 2: 7

"ஜெ யங்ஜெகாள்ளுகிறவஜெனவடனா அவனுக்கு டதவனுமைடய பரதீ�ின்
�த்தியிலிருக்கிற  ீவவிருட்�த்தின் கனிமையப் பு�ிக்கக்ஜெகாடுப்டபன்

என்ஜெறழுது."

வெபாறுப்பு ர ீதியா� !ா�ிப்பு:  �ங்கீதம்

33: 8, 9, 18-21
டரா�ர் 5: 14, 20, 21

8 பூ�ிஜெயல்�ாம் கர்த்தருக்குப் பயப்படுவதாக; உ�கத்திலுள்ள 
குடிகஜெளல்�ாம் அவருக்கு அஞ்�ியிருப்பதாக.

9 அவர் ஜெ�ால்� ஆகும் அவர் கட்டமைளயிட நிற்கும்.
18 த�க்குப் பயந்து, த�து கிருமைபக்குக் காத்திருக்கிறவர்களின் 

ஆத்து�ாக்கமைள �ரணத்திற்கு வி�க்கி விடுவிக்கவும்;
19 பஞ்�த்தில் அவர்கமைள உயிடராடடகாக்கவும், கர்த்தருமைடய கண்கள்

அவர்கள்ட�ல் டநாக்க�ாயிருக்கிறது.
20 நம்முமைடய ஆத்து�ா கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறது; அவடர ந�க்குத்

துமைணயும் ந�க்குக் டகடகமு�ானவர்.
21 அவருமைடய பரிசுத்த நா�த்மைத நாம் நம்பியிருக்கிறபடியால், 

நம்முமைடய இருதயம் அவருக்குள் களிகூரும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ட ம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 அப்படியிருந்தும், �ரண�ானது ஆதாம்முதல் ட�ாட�வமைரக்கும், 
ஆதா�ின் �ீறுதலுக்ஜெகாப்பாய்ப் பாவஞ்ஜெ�ய்யாதவர்கமைளயும் 
ஆண்டுஜெகாண்டது; அந்த ஆதாம் பின்பு வந்தவருக்கு 
முன்னமைடயாள�ானவன்.

20 பாவம் ஜெபருகின இடத்தில் கிருமைப அதிக�ாய்ப் ஜெபருகிற்று.
21 ஆத�ால் பாவம் �ரணத்துக்கு ஏதுவாக ஆண்டுஜெகாண்டதுடபா�, 

கிருமைபயானது நம்முமைடய கர்த்தராகிய இடயசு கிறிஸ்துவின் 
மூ��ாய் நீதியினாட� நித்திய ீவனுக்கு ஏதுவாக 
ஆண்டுஜெகாண்டது.

பா�ம் பிர�ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �ங்கீதம் 56: 11-13

11 டதவமைன நம்பியிருக்கிடறன், நான் பயப்படடன்; �னுஷன் எனக்கு 
என்னஜெ�ய்வான்?

12 டதவடன, நான் உ�க்குப் பண்ணின ஜெபாருத்தமைனகள் என்ட�ல் 
இருக்கிறது; உ�க்கு ஸ்டதாத்திரங்கமைளச் ஜெ�லுத்துடவன்.

13 நான் டதவனுக்கு முன்பாக  ீவனுள்டளாருமைடய ஜெவளிச்�த்திட� 
நடக்கும்படி, நீர் என் ஆத்து�ாமைவ �ரணத்துக்கும் என் கால்கமைள 
இடறலுக்கும் தப்புவியாதிருப்பீடரா?

2. �ங்கீதம் 68: 19 (க்கு 2nd ,), 20

19 எந்நாளும் ஆண்டவருக்கு ஸ்டதாத்திரமுண்டாவதாக; நம்ட�ல் 
பாரஞ்சு�த்தினாலும் நம்மை� இரட்�ிக்கிற டதவன் அவடர.

20 நம்முமைடய டதவன் இரட்�ிப்மைப அருளும் டதவனாயிருக்கிறார்; 
ஆண்டவராகிய கர்த்தரால் �ரணத்திற்கு நீங்கும் வழிகளுண்டு.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ட ம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3. ஓ�ியா 13: 14 (க்கு 2nd :)

14 அவர்கமைள நான் பாதாளத்தின் வல்�மை�க்கு நீங்க�ாக்கி �ீட்டபன்; 
அவர்கமைள �ரணத்துக்கு நீங்க�ாக்கி விடுவிப்டபன்; �ரணட�, 
உன் வாமைதகள் எங்டக? பாதாளட� உன் �ங்காரம் எங்டக? 
�ன�ாறுதல் என் கண்களுக்கு �மைறவானதாயிருக்கும்.

4. டயா!ான் 11: 1, 4-7, 11 (ந�து), 17, 20-27, 32-36, 38-44

1 �ரியாளும் அவள் �டகாதரியாகிய �ார்த்தாளும் இருந்த 
ஜெபத்தானியா கிரா�த்திலுள்ளவனாகிய �ா�ரு என்னும் ஒருவன் 
வியாதிப்பட்டிருந்தான்.

4 இடயசு அமைதக் டகட்டஜெபாழுது: இந்த வியாதி �ரணத்துக்கு 
ஏதுவாயிரா�ல் டதவனுமைடய �கிமை� விளங்குவதற்கு 
ஏதுவாயிருக்கிறது; டதவனுமைடய கு�ாரனும் அதினால் 
�கிமை�ப்படுவார் என்றார்.

5 இடயசு �ார்த்தாளிடத்திலும் அவளுமைடய �டகாதரியினிடத்திலும் 
�ா�ருவினிடத்திலும் அன்பாயிருந்தார்.

6 அவன் வியாதியாயிருக்கிறதாக அவர் டகள்விப்பட்டஜெபாழுது, தாம் 
இருந்த இடத்திட� பின்னும் இரண்டுநாள் தங்கினார்.

7 அதன்பின்பு அவர் தம்முமைடய �ீஷமைர டநாக்கி: நாம் �றுபடியும் 
யூடதயாவுக்குப் டபாடவாம் வாருங்கள் என்றார்.

11 இமைவகமைள அவர் ஜெ�ால்லியபின்பு அவர்கமைள டநாக்கி: நம்முமைடய
�ிடநகிதனாகிய �ா�ரு நித்திமைரயமைடந்திருக்கிறான். நான் 
அவமைன எழுப்பப்டபாகிடறன் என்றார்.

17 இடயசு வந்தடபாது அவன் கல்�மைறயில் மைவக்கப்பட்டு 
நாலுநாளாயிற்ஜெறன்று கண்டார்.

20 இடயசு வருகிறார் என்று �ார்த்தாள் டகள்விப்பட்டடபாது, அவருக்கு 
எதிர்ஜெகாண்டுடபானாள்; �ரியாடளா வீட்டிட� உட்கார்ந்திருந்தாள்.

21 �ார்த்தாள் இடயசுவினிடத்தில் வந்து: ஆண்டவடர, நீர் 
இங்டகயிருந்தீரானால் என் �டகாதரன் �ரிக்க�ாட்டான்.

22 இப்ஜெபாழுதும் நீர் டதவனிடத்தில் டகட்டுக்ஜெகாள்ளுவஜெததுடவா 
அமைதத் டதவன் உ�க்குத் தந்தருளுவார் என்று அறிந்திருக்கிடறன் 
என்றாள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ட ம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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23 இடயசு அவமைள டநாக்கி: உன் �டகாதரன் உயிர்த்ஜெதழுந்திருப்பான் 
என்றார்.

24 அதற்கு �ார்த்தாள்: உயிர்த்ஜெதழுதல் நடக்கும் கமைட�ிநாளிட� 
அவனும் உயிர்த்ஜெதழுந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிடறன் 
என்றாள்.

25 இடயசு அவமைள டநாக்கி: நாடன உயிர்த்ஜெதழுதலும் 
 ீவனு�ாயிருக்கிடறன், என்மைன விசுவா�ிக்கிறவன் �ரித்தாலும் 
பிமைழப்பான்;

26 உயிடராடிருந்து என்மைன விசுவா�ிக்கிறவஜெனவனும் 
என்ஜெறன்மைறக்கும் �ரியா�லும் இருப்பான்; இமைத 
விசுவா�ிக்கிறாயா என்றார்.

27 அதற்கு அவள்: ஆம், ஆண்டவடர, நீர் உ�கத்தில் வருகிறவரான 
டதவகு�ாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் விசுவா�ிக்கிடறன் 
என்றாள்.

32 இடயசு இருந்த இடத்தில் �ரியாள் வந்து, அவமைரக் கண்டவுடடன, 
அவர் பாதத்தில் விழுந்து: ஆண்டவடர, நீர் இங்டக இருந்தீரானால் 
என் �டகாதரன் �ரிக்க�ாட்டான் என்றாள்.

33 அவள் அழுகிறமைதயும் அவடளாடடகூட வந்த யூதர்கள் 
அழுகிறமைதயும் இடயசு கண்டடபாது ஆவியிட� க�ங்கித் 
துயர�மைடந்து:

34 அவமைன எங்டக மைவத்தீர்கள் என்றார். ஆண்டவடர, வந்து பாரும் 
என்றார்கள்;

35 இடயசு கண்ணீர் விட்டார்.
36 அப்ஜெபாழுது யூதர்கள்: இடதா, இவர் அவமைன எவ்வளவாய்ச் 

�ிடநகித்தார் என்றார்கள்!
38 அப்ஜெபாழுது இடயசு �றுபடியும் த�க்குள்டள க�ங்கிக் 

கல்�மைறயினிடத்திற்கு வந்தார். அது ஒரு குமைகயாயிருந்தது; 
அதின்ட�ல் ஒரு கல் மைவக்கப்பட்டிருந்தது.

39 இடயசு: கல்மை� எடுத்துப்டபாடுங்கள் என்றார். �ரித்தவனுமைடய 
�டகாதரியாகிய �ார்த்தாள் அவமைர டநாக்கி: ஆண்டவடர, 
இப்ஜெபாழுது நாறுட�, நாலுநாளாயிற்டற என்றாள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ட ம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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40 இடயசு அவமைள டநாக்கி: நீ விசுவா�ித்தால் டதவனுமைடய 
�கிமை�மையக் காண்பாய் என்று நான் உனக்குச் ஜெ�ால்�வில்மை�யா
என்றார்.

41 அப்ஜெபாழுது �ரித்தவன் மைவக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்த கல்மை� 
எடுத்துப்டபாட்டார்கள். இடயசு தம்முமைடய கண்கமைள ஏஜெறடுத்து: 
பிதாடவ, நீர் எனக்குச் ஜெ�விஜெகாடுத்தபடியினால் உம்மை� 
ஸ்டதாத்திரிக்கிடறன்.

42 நீர் எப்ஜெபாழுதும் எனக்குச் ஜெ�விஜெகாடுக்கிறீர் என்று நான் 
அறிந்திருக்கிடறன்; ஆனாலும் நீர் என்மைன அனுப்பினமைதச் 
சூழ்ந்துநிற்கும்  னங்கள் விசுவா�ிக்கும்படியாக அவர்கள் நி�ித்தம்
இமைதச் ஜெ�ான்டனன் என்றார்.

43 இமைவகமைளச் ஜெ�ான்னபின்பு: �ா�ருடவ, ஜெவளிடய வா என்று, 
உரத்த �த்த�ாய்க் கூப்பிட்டார்.

44 அப்ஜெபாழுது, �ரித்தவன் ஜெவளிடய வந்தான். அவன் கால்களும் 
மைககளும் பிடரதச் � ீமை�களினால் கட்டப்பட்டிருந்தது, அவன் 
முகமும் �ீமை�யால் சுற்றப்பட்டிருந்தது. இடயசு அவர்கமைள டநாக்கி: 
இவமைனக் கட்டவிழ்த்துவிடுங்கள் என்றார்.

5. டயா!ான் 5: 24-26

24 என் வ�னத்மைதக் டகட்டு, என்மைன அனுப்பினவமைர 
விசுவா�ிக்கிறவனுக்கு நித்திய ீவன் உண்டு; அவன் 
ஆக்கிமைனத்தீர்ப்புக்குட்படா�ல், �ரணத்மைதவிட்டு நீங்கி, 
 ீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று ஜெ�ய்யாகடவ ஜெ�ய்யாகடவ 
உங்களுக்குச் ஜெ�ால்லுகிடறன்.

25 �ரித்டதார் டதவகு�ாரனுமைடய �த்தத்மைதக் டகட்குங்கா�ம் வரும், 
அது இப்ஜெபாழுடத வந்திருக்கிறது; அமைதக் டகட்கிறவர்கள் 
பிமைழப்பார்கள் என்று ஜெ�ய்யாகடவ ஜெ�ய்யாகடவ உங்களுக்குச் 
ஜெ�ால்லுகிடறன்.

26 ஏஜெனனில், பிதாவானவர் தம்�ில் தாட� 
 ீவனுமைடயவராயிருக்கிறதுடபா�, கு�ாரனும் தம்�ில்தாட� 
 ீவனுமைடயவராயிருக்கும்படி அருள் ஜெ�ய்திருக்கிறார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ட ம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6. எபிவெரயர் 1: 1, 2 (க்கு 2nd ,)

1 பூர்வகா�ங்களில் பங்குபங்காகவும் வமைகவமைகயாகவும், 
தீர்க்கதரி�ிகள் மூ��ாய்ப் பிதாக்களுக்குத் திருவுளம்பற்றின 
டதவன்,

2 இந்தக் கமைட�ி நாட்களில் கு�ாரன் மூ��ாய் ந�க்குத் 
திருவுளம்பற்றினார்; இவமைரச் �ர்வத்துக்கும் சுதந்தரவாளியாக 
நிய�ித்தார், இவமைரக்ஜெகாண்டு உ�கங்கமைளயும் உண்டாக்கினார்.

7. எபிவெரயர் 2: 14, 15

14 ஆத�ால், பிள்மைளகள் �ாம்�த்மைதயும் இரத்தத்மைதயும் 
உமைடயவர்களாயிருக்க, அவரும் அவர்கமைளப்டபா� �ாம்�த்மைதயும் 
இரத்தத்மைதயும் உமைடயவரானார்; �ரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய 
பி�ா�ானவமைனத் த�து �ரணத்தினாட� அழிக்கும்படிக்கும்,

15  ீவகா�ஜெ�ல்�ாம் �ரணபயத்தினாட� 
அடிமை�த்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவமைரயும் 
விடுதமை�பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார்.

8. 1 டயா!ான் 5: 20

20 அன்றியும், நாம் �த்தியமுள்ளவமைர அறிந்துஜெகாள்வதற்கு 
டதவனுமைடய கு�ாரன் வந்து ந�க்குப் புத்திமையத் 
தந்திருக்கிறாஜெரன்றும் அறிடவாம்; அவருமைடய கு�ாரனாகிய 
இடயசுகிறிஸ்து என்னப்பட்ட �த்தியமுள்ளவருக்குள்ளும் 
இருக்கிடறாம்; இவடர ஜெ�ய்யான டதவனும் 
நித்திய ீவனு�ாயிருக்கிறார்.

9. வெ!ளிப்படுத்தி� !ிட�ஷம் 2: 10 (நீயாக இரு)

10 ... நீ �ரணபரியந்தம் உண்மை�யாயிரு, அப்ஜெபாழுது  ீவகிர ீடத்மைத 
உனக்குத் தருடவன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ட ம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அறி!ியல் �ற்றும் ஆடராக்கியம்

1. 288 : 20-7

கிரிஸ்துவர் அறிவியல் டகாவிலில் உள்ள முக்கிய கற்கள் பின்வரும் 
டபாஸ்டுட�ட்டுகளில் காணப்படுகின்றன: வாழ்க்மைக கடவுள், நல்�து, 
தீமை� அல்�; ஆத்�ா பாவ�ற்றது, உடலில் காணப்படாது; ஸ்பிரிட் 
இல்மை�, �ற்றும் முடியாது, ஜெபாருள்; வாழ்க்மைக �ரணத்திற்கு உட்பட்டது 
அல்�; ஆன்�ீக உண்மை�யான �னிதனுக்கு பிறப்பு இல்மை�, ஜெபாருள் 
வாழ்க்மைக இல்மை�, இறப்பு இல்மை�.

அழிவற்ற �னிதனின் புகழ்ஜெபற்ற �ாத்தியங்கமைள அறிவியல் 

ஜெவளிப்படுத்துகிறது, �ரண உணர்வுகளால் எப்டபாதும் 

வரம்பற்றது. ட��ியாவில் உள்ள கிறிஸ்து-உறுப்பு அவமைர வழி-
�மைழ, உண்மை� �ற்றும் வாழ்க்மைக ஆக்கியது.

நித்திய உண்மை� �னிதர்கள் பிமைழயிலிருந்து கற்றுக்ஜெகாண்டதாகத் 
டதான்றுவமைத அழிக்கிறது, ட�லும் கடவுளின் குழந்மைதயாக �னிதனின் 
உண்மை�யான இருப்பு ஜெவளிச்�த்திற்கு வருகிறது. நிரூபிக்கப்பட்ட 
உண்மை� நித்திய  ீவன். கடவுள் �ட்டுட�  ீவன் என்பமைத அறியும் வமைர,
�னிதனால் பிமைழ, பாவம், டநாய் �ற்றும் �ரணத்தின் �ீதான 
நம்பிக்மைகயின் தற்காலிக குப்மைபகளிலிருந்து எழ முடியாது. உயிரும் 
உணர்வும் உடலில் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்மைகமைய �னிதன் கடவுளின் 
உருவ�ாக என்ன புரிந்துஜெகாள்கிறான் என்பமைதப் புரிந்து ஜெகாள்ள 
டவண்டும். அப்ஜெபாழுது ஆவியானவர் �ாம்�த்மைத ஜெ யித்திருப்பார்.

2. 289 : 14-20

கிறிஸ்து, அல்�து �த்தியம், �ரணத்மைத ஜெவன்று இன்னும் ஜெ யிக்கிறார்
என்ற உண்மை�, "பயங்கரவாதத்தின் ரா ா" என்பமைத நிரூபிக்கிறது, இது
ஒரு �ரண நம்பிக்மைக அல்�து பிமைழ, இது வாழ்க்மைகயின் ஆன்�ீக 
ஆதாரங்களுடன் உண்மை� அழிக்கிறது; பு�ன்களுக்கு �ரணம் என்று 
டதான்றுவது ஒரு �ரண �ாமைய என்பமைத இது காட்டுகிறது, ஏஜெனன்றால்
உண்மை�யான �னிதனுக்கும் உண்மை�யான பிரபஞ்�த்திற்கும் �ரண 
ஜெ�யல்முமைற இல்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ட ம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3. 253 : 25-31

பாவம், டநாய், அல்�து �ரணம் ஆகியவற்றுக்கான டதமைவமைய 

நம்பாதீர்கள், கடவுள் ஒருடபாதும் ஜெபாருள் �ட்டம் என்று 
அமைழக்கப்படுவதற்குக் கீழ்ப்படிவமைதக் டகாரவில்மை� என்பமைத அறிந்து 

(நீங்கள் ஜெதரிந்து ஜெகாள்ள டவண்டியது) அத்தமைகய �ட்டம் எதுவும் 

இல்மை�. பாவம் �ற்றும் �ரணத்தின் �ீதான நம்பிக்மைக கடவுளின் 

�ட்டத்தால் அழிக்கப்படுகிறது, இது �ரணத்திற்கு பதி�ாக 

வாழ்க்மைகயின் �ட்டம், கருத்து டவறுபாடுகளுக்கு பதி�ாக இணக்கம், 
�ாம்�த்திற்கு பதி�ாக ஆவியின் �ட்டம்.

4. 254 : 16-23

�ிற்றின்ப யுகங்களில், �ரணம் என்று அமைழக்கப்படும் �ாற்றத்திற்கு 
முன் முழுமை�யான கிறிஸ்தவ அறிவியமை� அமைடய முடியாது, 
ஏஜெனன்றால் ந�க்கு புரியாதமைத நிரூபிக்கும் �க்தி நம்�ிடம் இல்மை�. 
ஆனால் �னித சுயம் சுவிட�ஷம் ஜெ�ய்யப்பட டவண்டும். இந்தப் 
பணிமைய இன்மைறக்கு அன்புடன் ஏற்றுக்ஜெகாண்டு, நமைடமுமைறப் 
ஜெபாருமைள �ிக டவக�ாகக் மைகவிட்டு, ஜெவளிப்புறத்மைதயும் 
உண்மை�யானமைதயும் தீர்�ானிக்கும் ஆன்�ிகத்மைதச் ஜெ�யல்படுத்த 
கடவுள் நம்மை�க் டகாருகிறார்.

5. 43 : 27-4

ஜெதய்வீகம் ஒவ்ஜெவாரு கட்டத்திலும் �னிதமைன ஜெவல்� டவண்டும். 
இடயசு கற்பித்த �ற்றும் வாழ்ந்த அறிவியல், வாழ்க்மைக, ஜெபாருள் 
�ற்றும் புத்தி�ாலித்தனம் பற்றிய அமைனத்து ஜெபாருள் 
நம்பிக்மைககமைளயும், அத்தமைகய நம்பிக்மைககளிலிருந்து வளரும் ப� 
பிமைழகமைளயும் ஜெவல்� டவண்டும்.

ஜெவறுப்பின் �ீது அன்பு ஜெவல்� டவண்டும். உண்மை�யும் வாழ்க்மைகயும் 
பிமைழ �ற்றும் �ரணத்தின் �ீதான ஜெவற்றிமைய முத்திமைரயிட டவண்டும்,
முட்கமைள ஒரு கிர ீடத்திற்காக ஒதுக்கி மைவப்பதற்கு முன், "நல்� �ற்றும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ட ம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உண்மை�யுள்ள டவமை�க்காரடன" என்ற ஆ�ீர்வாதத்மைதப் பின்பற்றி, 
ஆவியின் ட�ன்மை�மைய நிரூபிக்க டவண்டும்.

6. 76 : 6-17, 22-31

இருப்பமைதப் புரிந்து ஜெகாள்ளும்டபாது, வாழ்க்மைக ஜெபாருள் அல்�து 
வமைரயறுக்கப்பட்டதாக இல்மை�, ஆனால் எல்மை�யற்றதாக, - கடவுள், 
உ�களாவிய நன்மை�யாக அங்கீகரிக்கப்படும்; வாழ்க்மைக, அல்�து 
�னம், எப்டபாதும் வமைரயறுக்கப்பட்ட வடிவத்தில் அல்�து தீமை�யில் 
நல்�து என்ற நம்பிக்மைக அழிக்கப்படும். ஆவி ஒருடபாதும் ஜெபாருளில் 
நுமைழயவில்மை�, எனடவ ஜெபாருளிலிருந்து எழுப்பப்படவில்மை� என்பது 
அப்டபாது புரியும். ஆன்�ீகம் �ற்றும் கடவுமைளப் பற்றிய புரிதலுக்கு 
முன்டனறும்டபாது, �னிதன் இனி ஜெபாருளுடன் ஜெதாடர்பு ஜெகாள்ள 
முடியாது; ஒரு �ரம் அதன் விமைதக்குத் திரும்புவமைத விட அவனால் 
அதற்குத் திரும்ப முடியாது. �னிதனும் �ரீரப்பிரகார�ாகத் டதான்ற 
�ாட்டான், ஆனால் அவன் ஒரு தனிப்பட்ட உணர்வாக இருப்பான், 
ஜெதய்வீக ஆவியானவரால் ஒரு டயா�மைனயாக வமைகப்படுத்தப்படும், 
அது முக்கிய�ல்�.

பாவ�ில்�ாத �கிழ்ச்�ி, - வாழ்க்மைகயின் �ரியான இணக்கம் �ற்றும் 
அழியாத தன்மை�, வரம்பற்ற ஜெதய்வீக அழகு �ற்றும் நன்மை�மைய ஒரு 
உடல் இன்பம் அல்�து வலி இல்�ா�ல், - ஆன்�ீகம் ஜெகாண்ட ஒடர 
உண்மை�யான, அழிக்க முடியாத �னிதமைன உருவாக்குகிறது. இந்த 
இருத்தலின் நிமை� விஞ்ஞான�ானது �ற்றும் அப்படிடய உள்ளது, - 
ஜெதய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்துமைவப் பற்றிய இறுதி புரிதல் 
உள்ளவர்களால் �ட்டுட� ஒரு முழுமை� கண்டறியப்படுகிறது. �ரணம் 
ஒருடபாதும் இந்த இருப்பு நிமை�மைய அவ�ரப்படுத்த முடியாது, 
ஏஜெனன்றால் அழியாத தன்மை� டதான்றுவதற்கு முன்பு �ரணத்மைத 
ஜெவல்� டவண்டும், ��ர்ப்பிக்கக்கூடாது.

7. 427 : 17-25

�னிதன் ஒருடபாதும் �ரணத்மைத ஜெவல்� முடியாது என்றால், 
"அழிக்கப்படும் கமைட�ி எதிரி �ரணம்" என்று டவதம் ஏன் கூறுகிறது? 
நாம் பாவத்மைத ஜெவல்லும் விகிதத்தில் �ரணத்தின் �ீதான 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ட ம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஜெவற்றிமையப் ஜெபறுடவாம் என்று வார்த்மைதயின் கா�ம் காட்டுகிறது. 
கடவுள் என்றால் என்ன என்பமைத அறியா�ல் இருப்பதில் ஜெபரும் �ிர�ம் 

உள்ளது. கடவுள், வாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு ஆகியமைவ �னிதமைன 

அழியா�ல் ஆக்குகின்றன. அழியாத �னம், அமைனத்மைதயும் 

ஆளுகிறது, ஜெபௌதிக �ண்ட�ம் என்று அமைழக்கப்படுவதிலும், 
ஆன்�ீகத்திலும் உயர்ந்ததாக ஒப்புக் ஜெகாள்ளப்பட டவண்டும்.

8. 77 : 13-18

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

9. 493 : 28-30

இடயசு �ா�ரமைT கனவு, �ாமைய, �ரணம் ஆகியவற்றிலிருந்து 
எழுப்பினார் என்றால், கிறிஸ்து ஒரு தவறான உணர்மைவ ட�ம்படுத்த 
முடியும் என்பமைத இது நிரூபித்தது.

10.    290 : 3-10

�ரணம் என்பது �னிதர்கமைள முந்திச் ஜெ�ல்வதற்கு முன், �னிதனின் 
ஜெகாள்மைக, விதி �ற்றும் நிரூபணம் ஆகியமைவ �ிறிதும் புரிந்து 
ஜெகாள்ளப்படாவிட்டால், அந்த ஒற்மைற அனுபவத்தின் காரண�ாக அமைவ
ஆன்�ீக ர ீதியாக உயர்ந்து நிற்காது, ஆனால் பமைழயமைதப் டபா�டவ 
இருக்கும். �ாற்றம், இன்னும் ஒரு ஜெபாருள் மூ�ம் �கிழ்ச்�ிமைய டதடும், 
அதற்கு பதி�ாக வாழ்க்மைக ஒரு ஆன்�ீக உணர்வு மூ�ம், �ற்றும் சுயந�
�ற்றும் தாழ்வான டநாக்கங்கள்.

11.    291 : 12-18

உ�களாவிய இரட்�ிப்பு முன்டனற்றம் �ற்றும் ட�ாதமைனயில் 
தங்கியுள்ளது, ட�லும் அமைவ இல்�ா�ல் அமைடய முடியாது. ஜெ�ார்க்கம் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ட ம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ�னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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என்பது உள்ளூரல்�, ஆனால் �னதின் அமைனத்து ஜெவளிப்பாடுகளும் 
இணக்க�ானதாகவும் அழியாததாகவும் இருக்கும் ஒரு ஜெதய்வீக �ன 
நிமை�, ஏஜெனன்றால் பாவம் அங்கு இல்மை�, ட�லும் �னிதன் தனக்ஜெகன
எந்த நீதிமையயும் ஜெகாண்டிருக்கவில்மை�. ஆனால் டவதம் கூறுவது 
டபால் "கர்த்தருமைடய �னமைத" உமைடமை�யாக்குகிறது.

12.    264 : 13-19, 28-31

�னிதர்கள் கடவுள் �ற்றும் �னிதமைனப் பற்றிய �ரியான 
பார்மைவகமைளப் ஜெபறுவதால், முன்பு கண்ணுக்கு ஜெதரியாத ப� 
பமைடப்புகள் காணப்படுகின்றன. வாழ்க்மைக என்பது ஆவி என்பமைத 
நாம் உணரும்டபாது, ஜெபாருளிலும் அல்�து ஜெபாருளிலும் இல்மை�, 
இந்த புரிதல் சுய-முழுமை�யாக விரிவமைடயும், எல்�ாவற்மைறயும் 
கடவுளிடம் கண்டுபிடிப்பது நல்�து, டவறு எந்த உணர்வும் 
டதமைவயில்மை�.

நாம் கிறிஸ்தவ அறிவியலில் வழிமையக் கற்றுக்ஜெகாண்டு, �னிதனின்
ஆன்�ீக இருப்மைப அமைடயாளம் காணும்டபாது, கடவுளின் பமைடப்மைபக்
கண்டு புரிந்துஜெகாள்டவாம் - பூ�ி �ற்றும் வானம் �ற்றும் �னிதனின் 
அமைனத்து �கிமை�கமைளயும்.

தி��ரி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ட�ரி டபக்கர் எடி

தி��ரி வெ5பம்

ஒவ்ஜெவாரு நாளும் ஜெ பிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்ஜெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  ஜெதய்வீக �த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�ஜெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா�த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

�ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4
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தமை�ப்ப: �ரணத்திற்குப் பிறகு ட�ாதமைன

டநாக்கங்கள் �ற்றும் வெ�யல்களுக்கா� !ிதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்களின் டநாக்கங்கள் அல்�து ஜெ�யல்கமைள
விடராதட�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்டபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
ஜெதய்வீக அன்பு �ட்டுட� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �டகாதரத்துவம்,  ஜெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்டதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆட�ா�மைன,  ஜெ�ல்வாக்கு ஜெ�லுத்துதல் அல்�து தவறாக ஜெ�ல்வாக்கு
ஜெ�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட டவண்டும்.

�ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

க�மை�க்கு !ிழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆட�ா�மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ஜெகாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்ஜெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ட�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் ஜெ�ய்ய டவண்டிய கடமை�மைய �றக்கடவா
புறக்கணிக்கடவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________
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