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ஞாயிற்றுக்கிழமை� அக்ட�ாபர் 30, 2022

தமை�ப்ப — நித்திய தண்�மை�

டகால்�ன் உமை�:  1 டயாவான் 4: 8

"டதவன் அன்பாகடவ இருக்கிறார்."

பபாறுப்பு � ீதியா� வாசிப்பு: 1 டயாவான் 3: 11, 14, 16-18

11 நாம் ஒருவரில�ாருவர் அன்புகூரடவண்டுல�ன்படத நீங்கள் 
ஆதிமுதல் டகள்விப்பட்ட விட.ஷ�ாயிருக்கிறது.

14 நாம் .டகாதரரிடத்தில் அன்புகூருகிறபடியால், �ரணத்மைதவிட்டு 
நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிடறால�ன்று அறிந்திருக்கிடறாம். 
.டகாதரனிடத்தில் அன்புகூராதவன் �ரணத்தில் 
நிமை�லகாண்டிருக்கிறான்.

16 அவர் தம்முமைடய ஜீவமைன ந�க்காகக் லகாடுத்ததினாட� அன்பு 
இன்னலதன்று அறிந்திருக்கிடறாம்; நாமும் .டகாதரருக்காக 
ஜீவமைனக்லகாடுக்கக் கடனாளிகளாயிருக்கிடறாம்.

17 ஒருவன் இவ்வு�க ஆஸ்தி உமைடயவனாயிருந்து, தன் 
.டகாதரனுக்குக் குமைறச்.லுண்லடன்று கண்டு, தன் இருதயத்மைத 
அவனுக்கு அமைடத்துக்லகாண்டால், அவனுக்குள் டதவ அன்பு 
நிமை�லகாள்ளுகிறலதப்படி?

18 என் பிள்மைளகடள, வ.னத்தினாலும், நாவினாலு�ல்�, 
கிரிமையயினாலும் உண்மை�யினாலும் அன்புகூரக்கடடவாம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ.னங்களிலிருந்து லதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பா�ம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. க�ாத்தியர் 5: 14 (முழுதும்)

14 …உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுடபா�ப் பிறனிடத்திலும் 
அன்புகூருவாயாக, என்கிற இந்த ஒடர வார்த்மைதயிட� 
நியாயப்பிர�ாணம் முழுவதும் நிமைறடவறும்.

2. �ாற்கு 1: 14 (இடயசு), 15

14 ... இடயசு கலிட�யாவிட� வந்து, டதவனுமைடய ராஜ்யத்தின் 
சுவிட.ஷத்மைதப் பிர.ங்கித்து:

15 கா�ம் நிமைறடவறிற்று, டதவனுமைடய ராஜ்யம் .�ீப�ாயிற்று; 
�னந்திரும்பி, சுவிட.ஷத்மைத விசுவா.ியுங்கள் என்றார்.

3. லூக்கா 5: 17-25, 27-32

17 பின்பு ஒருநாள் அவர் உபடத.ித்துக்லகாண்டிருக்கிறடபாது, 
கலிட�யா யூடதயா நாடுகளிலுள்ள .க� கிரா�ங்களிலும், 
எரு.ட�ம் நகரத்திலு�ிருந்து வந்த பரிட.யரும் 
நியாய.ாஸ்திரிகளும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள்; அப்லபாழுது 
பிணியாளிகமைளக் குண�ாக்கத்தக்கதாகக் கர்த்தருமைடய வல்�மை�
விளங்கிற்று.

18 அப்லபாழுது .ி� �னுஷர் தி�ிர்வாதக்காரன் ஒருவமைனப் 
படுக்மைகடயாடட எடுத்துக்லகாண்டுவந்து, அவமைன 
உள்டளலகாண்டுடபாகவும் அவர் முன்பாக மைவக்கவும் 
வமைகடதடினார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ.னங்களிலிருந்து லதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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19 ஜனக்கூட்டம் �ிகுதியாயிருந்தபடியால் அவமைன உள்டள 
லகாண்டுடபாகிறதற்கு வமைககாணா�ல், வீட்டின்ட�ல் ஏறி, 
தட்டடாடுகள் வழியாய் ஜனங்களின் �த்தியில் இடயசுவுக்கு 
முன்பாக அவமைனப் படுக்மைகடயாடட இறக்கினார்கள்.

20 அவர்களுமைடய விசுவா.த்மைத அவர் கண்டு, தி�ிர்வாதக்காரமைன 
டநாக்கி: �னுஷடன, உன் பாவங்கள் உனக்கு �ன்னிக்கப்பட்டது 
என்றார்.

21 அப்லபாழுது டவதபாரகரும் பரிட.யரும் டயா.மைனபண்ணி, 
டதவதூஷணம் ல.ால்லுகிற இவன் யார்? டதவன் ஒருவடரயன்றிப் 
பாவங்கமைள �ன்னிக்கத்தக்கவர் யார் என்றார்கள்.

22 இடயசு அவர்கள் .ிந்தமைனகமைள அறிந்து, அவர்கமைள டநாக்கி: 
உங்கள் இருதயங்களில் நீங்கள் .ிந்திக்கிறலதன்ன?

23 உன் பாவங்கள் உனக்கு �ன்னிக்கப்பட்டது என்று ல.ால்வடதா, 
எழுந்து நடலவன்று ல.ால்வடதா, எது எளிது?

24 பூ�ியிட� பாவங்கமைள �ன்னிக்க �னுஷகு�ாரனுக்கு அதிகாரம் 
உண்லடன்பமைத நீங்கள் அறியடவண்டுல�ன்று ல.ால்லி, 
தி�ிர்வாதக்காரமைன டநாக்கி: நீ எழுந்து, உன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்லகாண்டு, உன் வீட்டுக்குப் டபா என்று உனக்குச் 
ல.ால்லுகிடறன் என்றார்.

25 உடடன அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக எழுந்து, தன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்லகாண்டு, டதவமைன �கிமை�ப்படுத்தி, தன் வீட்டுக்குப் 
டபானான்.

27 இமைவகளுக்குப் பின்பு, அவர் புறப்பட்டு, ஆயத்துமைறயில் 
உட்கார்ந்திருந்த ட�வி என்னும் டபருமைடய ஒரு ஆயக்காரமைனக் 
கண்டு: எனக்குப் பின்ல.ன்று வா என்றார்.

28 அவன் எல்�ாவற்மைறயும் விட்டு, எழுந்து, அவருக்குப் 
பின்ல.ன்றான்.

29 அந்த ட�வி என்பவன் தன் வீட்டிட� அவருக்குப் லபரிய 
விருந்துபண்ணினான். அடநக ஆயக்காரரும் �ற்றவர்களும் 
அவர்கடளாடடகூடப் பந்தியிருந்தார்கள்.

30 டவதபாரகரும் பரிட.யரும் அவருமைடய .ீஷருக்கு விடராத�ாக 
முறுமுறுத்து: நீங்கள் ஆயக்காரடராடும் பாவிகடளாடும் 
டபாஜனபானம்பண்ணுகிறலதன்னலவன்று டகட்டார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ.னங்களிலிருந்து லதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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31 இடயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: பிணியாளிகளுக்கு 
மைவத்தியன் டவண்டியடதயல்�ா�ல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு 
டவண்டியதில்மை�.

32 நீதி�ான்கமைளயல்�, பாவிகமைளடய �னந்திரும்புகிறதற்கு 
அமைழக்க வந்டதன் என்றார்.

4. �த்டதயு 5: 1, 2, 20 (தவி�)-24

1 அவர் திரளான ஜனங்கமைளக் கண்டு �மை�யின் ட�ல் ஏறினார்; 
அவர் உட்கார்ந்தலபாழுது, அவருமைடய .ீஷர்கள் அவரிடத்தில் 
வந்தார்கள்.

2 அப்லபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபடத.ித்துச் ல.ான்னது என்னலவன்றால்:

20 ... டவதபாரகர் பரிட.யர் என்பவர்களுமைடய நீதியிலும் உங்கள் நீதி 
அதிக�ாயிராவிட்டால், பரட�ாகராஜ்யத்தில் பிரடவ.ிக்க�ாட்டீர்கள்.

21 லகாமை� ல.ய்யாதிருப்பாயாக என்பதும், லகாமை�ல.ய்கிறவன் 
நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் என்பதும், பூர்வத்தாருக்கு 
உமைரக்கப்பட்டலதன்று டகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.

22 நான் உங்களுக்குச் ல.ால்லுகிடறன்; தன் .டகாதரமைன 
நியாய�ில்�ா�ல் டகாபித்துக்லகாள்ளுகிறவன் நியாயத்தீர்ப்புக்கு 
ஏதுவாயிருப்பான்; தன் .டகாதரமைன வீணலனன்று 
ல.ால்லுகிறவன் ஆட�ா.மைனச் .ங்கத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான்;
மூடடன என்று ல.ால்லுகிறவன் எரிநரகத்திற்கு ஏதுவாயிருப்பான்.

23 ஆமைகயால் நீ பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்மைகமையச் ல.லுத்த 
வந்து, உன் டபரில் உன் .டகாதரனுக்குக் குமைற உண்லடன்று 
அங்டக நிமைனவு கூருவாயாகில்,

24 அங்டகதாடன பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்மைகமைய 
மைவத்துவிட்டுப் டபாய், முன்பு உன் .டகாதரடனாடட ஒப்புரவாகி, 
பின்பு வந்து உன் காணிக்மைகமையச் ல.லுத்து.

5. ட�ா�ர் 12: 1, 9-18, 21

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



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 30, 2022
தமை�ப்ப: நித்திய தண்டமைன

1 அப்படியிருக்க, .டகாதரடர, நீங்கள் உங்கள் .ரீரங்கமைளப் 
பரிசுத்தமும் டதவனுக்குப் பிரியமு�ான ஜீவபலியாக 
ஒப்புக்லகாடுக்கடவண்டுல�ன்று, டதவனுமைடய இரக்கங்கமைள 
முன்னிட்டு உங்கமைள டவண்டிக்லகாள்ளுகிடறன்; இதுடவ நீங்கள் 
ல.ய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதமைன.

9 உங்கள் அன்பு �ாய�ற்றதாயிருப்பதாக; தீமை�மைய லவறுத்து, 
நன்மை�மையப்பற்றிக்லகாண்டிருங்கள்.

10 .டகாதர .ிடநகத்திட� ஒருவர்ட�ல�ாருவர் பட்.�ாயிருங்கள்; 
கனம்பண்ணுகிறதிட� ஒருவருக்லகாருவர் முந்திக்லகாள்ளுங்கள்.

11 அ.தியாயிரா�ல் ஜாக்கிரமைதயாயிருங்கள்; ஆவியிட� 
அன�ாயிருங்கள்; கர்த்தருக்கு ஊழியஞ்ல.ய்யுங்கள்.

12 நம்பிக்மைகயிட� .ந்டதாஷ�ாயிருங்கள்; உபத்திரவத்திட� 
லபாறுமை�யாயிருங்கள்; லஜபத்திட� உறுதியாய்த் தரித்திருங்கள்.

13 பரிசுத்தவான்களுமைடய குமைறவில் அவர்களுக்கு 
உதவில.ய்யுங்கள்; அந்நியமைர உப.ரிக்க நாடுங்கள்.

14 உங்கமைளத் துன்பப்படுத்துகிறவர்கமைள ஆ.ீர்வதியுங்கள், 
ஆ.ீர்வதிக்கடவண்டியடதயன்றி .பியாதிருங்கள்.

15 .ந்டதாஷப்படுகிறவர்களுடடன .ந்டதாஷப்படுங்கள்; 
அழுகிறவர்களுடடன அழுங்கள்.

16 ஒருவடராலடாருவர் ஏக.ிந்மைதயுள்ளவர்களாயிருங்கள்; 
ட�ட்டிமை�யானமைவகமைளச் .ிந்தியா�ல், தாழ்மை�யானவர்களுக்கு 
இணங்குங்கள்; உங்கமைளடய புத்தி�ான்கலளன்று 
எண்ணாதிருங்கள்.

17 ஒருவனுக்கும் தீமை�க்குத் தீமை�ல.ய்யாதிருங்கள்; எல்�ா 
�னுஷருக்குமுன்பாகவும் டயாக்கிய�ானமைவகமைளச் ல.ய்ய 
நாடுங்கள்.

18 கூடு�ானால் உங்களா�ான�ட்டும் எல்�ா �னுஷடராடும் 
.�ாதான�ாயிருங்கள்.

21 நீ தீமை�யினாட� லவல்�ப்படா�ல், தீமை�மைய நன்மை�யினாட� 
லவல்லு.

6. 1 டயாவான் 2: 1-5, 8-10

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



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 30, 2022
தமை�ப்ப: நித்திய தண்டமைன

1 என் பிள்மைளகடள, நீங்கள் பாவஞ்ல.ய்யாதபடிக்கு இமைவகமைள 
உங்களுக்கு எழுதுகிடறன்; ஒருவன் பாவஞ்ல.ய்வானானால் 
நீதிபரராயிருக்கிற இடயசுகிறிஸ்து ந�க்காகப் பிதாவினிடத்தில் 
பரிந்து டபசுகிறவராயிருக்கிறார்.

2 நம்முமைடய பாவங்கமைள நிவிர்த்தி ல.ய்கிற கிருபாதாரபலி அவடர; 
நம்முமைடய பாவங்கமைள �ாத்திரம் அல்�, .ர்வட�ாகத்தின் 
பாவங்கமைளயும் நிவிர்த்தில.ய்கிற பலியாயிருக்கிறார்.

3 அவருமைடய கற்பமைனகமைள நாம் மைகக்லகாள்ளுகிறவர்களானால், 
அவமைர அறிந்திருக்கிடறால�ன்பமைத அதினால் அறிடவாம்.

4 அவமைர அறிந்திருக்கிடறலனன்று ல.ால்லியும், அவருமைடய 
கற்பமைனகமைளக் மைகக்லகாள்ளாதவன் லபாய்யனாயிருக்கிறான், 
அவனுக்குள் .த்திய�ில்மை�.

5 அவருமைடய வ.னத்மைதக் மைகக்லகாள்ளுகிறவனிடத்தில் டதவ 
அன்பு ல�ய்யாகப் பூரணப்பட்டிருக்கும்; நாம் அவருக்குள் 
இருக்கிடறால�ன்பமைத அதினாட� அறிந்திருக்கிடறாம்.

8 ட�லும், நான் புதிய கற்பமைனமையயும் உங்களுக்கு எழுதுகிடறன், 
இது அவருக்குள்ளும் உங்களுக்குள்ளும் ல�ய்யாயிருக்கிறது; 
ஏலனன்றால், இருள் நீங்கிப்டபாகிறது, ல�ய்யான ஒளி 
இப்லபாழுது பிரகா.ிக்கிறது.

9 ஒளியிட� இருக்கிடறன் என்று ல.ால்லியும் தன் .டகாதரமைனப் 
பமைகக்கிறவன் இதுவமைரக்கும் இருளிட� இருக்கிறான்.

10 தன் .டகாதரனிடத்தில் அன்புகூருகிறவன் ஒளியிட� 
நிமை�லகாண்டிருக்கிறான்; அவனிடத்தில் இடறல் ஒன்று�ில்மை�.

அறிவியல் �ற்றும் ஆட�ாக்கியம்

1. 496 : 6 (உள்டள)-8

…கிறிஸ்தவ அறிவியலில் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவதும், ஒரு �னமைதக் 
லகாண்டிருப்பதும், உங்கமைளப் டபால் இன்லனாருவமைர டந.ிப்பதும் 
முதல் கடமை�யாகும்.

2. 88 : 18-20

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ.னங்களிலிருந்து லதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: நித்திய தண்டமைன

அண்மைட வீட்டாமைர தன் சுய�ாக டந.ிப்பது ஒரு லதய்வீக டயா.மைன; 
ஆனால் இந்த டயா.மைனமைய உடல் பு�ன்கள் மூ�ம் பார்க்கடவா, 
உணரடவா, புரிந்துலகாள்ளடவா முடியாது.

3. 295 : 16-24

�னிதர்கள் மூ�ம் கடவுள் லவளிப்படுவது என்பது ஜன்னல் 
ப�கத்தின் வழியாக லவளிச்.ம் ல.ல்வது டபா�. ஒளியும் 
கண்ணாடியும் ஒருடபாதும் ஒன்றிமைணவதில்மை�, ஆனால் 
லபாருளாக, கண்ணாடி சுவர்கமைள விட குமைறவான ஒளிபுகாது. 
உண்மை� �ிகத் லதளிவாகத் டதான்றும் �ரண �ன�ானது, 
உண்மை�க்கான .ிறந்த லவளிப்பமைடத்தன்மை�யாக �ாறுவதற்காக, 
அதிகப் லபாருமைள இழந்தது - அதிக பிமைழ -. பின்னர், ல�ல்லிய 
ஆவியாக உருகும் ட�கம் டபா�, அது சூரியமைன �மைறக்காது.

4. 242 : 15-20

ஒரு திட�ான உடமை� விட சுய-அன்பு ஒளிபுகாது.  லபாறுமை�யான
கடவுளுக்கு லபாறுமை�யாகக் கீழ்ப்படிவதில்,  ஆன்�ிகத்திற்கு எதிராகப்
டபாரிடும் பாவத்தின் .ட்ட�ான சுய-விருப்பம்,  சுய-நியாயப்படுத்துதல்
�ற்றும் சுய-அன்பு டபான்ற பிமைழயின் பிடிவாத�ான அன்பின்
உ�களாவிய கமைரப்பான் மூ�ம் கமைரக்க உமைழப்டபாம்.

5. 6 : 3-5, 11-22

லதய்வீக அன்பு �னிதமைனத் திருத்துகிறது �ற்றும் ஆளுகிறது.
�னிதர்கள் �ன்னிக்க�ாம்,  ஆனால் இந்த லதய்வீகக் டகாட்பாடு
�ட்டுட� பாவிமைய .ீர்திருத்துகிறது.

பாவத்தின் விமைளவாக துன்பத்மைத ஏற்படுத்துவது பாவத்மைத அழிக்கும்
வழிமுமைறயாகும்.  லபௌதிக வாழ்வு �ற்றும் பாவத்தின் �ீதான
நம்பிக்மைக அழியும் வமைர பாவத்தில் இருக்கும் ஒவ்லவாரு இன்பமும்
அதன் வலிக்கு .��ான வலிமைய விட அதிக�ாக அளிக்கும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ.னங்களிலிருந்து லதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ல.ார்க்கத்மைத அமைடய,  இருப்பதன் இணக்கம்,  நாம் இருப்பது என்ற
லதய்வீகக் லகாள்மைகமையப் புரிந்து லகாள்ள டவண்டும்.

"அன்டப கடவுள்." இமைத விட நம்�ால் டகட்க முடியாது, உயர�ாக பார்க்க
முடியாது,  தூரம் ல.ல்� முடியாது.  கடவுள் தனது கருமைணயின்படி
பாவத்மைத �ன்னிக்கிறார் அல்�து தண்டிக்கிறார் என்று கருதுவது
அன்மைபத் தவறாகப் புரிந்துலகாள்வதும், தவறு ல.ய்வதற்கு லஜபத்மைத
பாதுகாப்பு வால்வாக �ாற்றுவதும் ஆகும்.

6. 290 : 16-32

�ரணம் என்று அமைழக்கப்படும் �ாற்றம் பாவம், டநாய் �ற்றும் 
�ரணத்தின் �ீதான நம்பிக்மைகமைய அழித்திருந்தால், கமை�க்கும் 
தருணத்தில் �கிழ்ச்.ி லவன்று, நிரந்தர�ாக இருக்கும்; ஆனால் இது 
அப்படி இல்மை�. பரிபூரணத்தால் �ட்டுட� முழுமை� லபறப்படுகிறது. 
லதய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்து, .த்தியம், அமைனத்து அறியாமை� 
�ற்றும் பாவத்மைத நீக்கும் வமைர, அநீதியானவர்கள் இன்னும் 
அநீதியாகடவ இருப்பார்கள்.

�ரணத்தின் தருணத்தில் நம்மை� ஆட்லகாள்ளும் பாவமும் பிமைழயும் 
அந்த லநாடியில் நிற்காது, இந்த தவறுகளின் �ரணம் வமைர நீடிக்கும். 
முழு ஆன்�ிக�ாக இருக்க, �னிதன் பாவ�ற்றவனாக இருக்க 
டவண்டும், ட�லும் அவன் பூரணத்மைத அமைடயும் டபாதுதான் அவன் 
அவ்வாறு ஆவான். லகாமை�காரன், ல.யலில் லகால்�ப்பட்டாலும், 
அதன் மூ�ம் பாவத்மைத விட்டுவிடுவதில்மை�. அவரது உடல் 
இறந்துவிட்டதாக நம்புவதற்கும், அவரது லகாடூர�ான �னம் 
இறக்கவில்மை� என்பமைத அறிந்து லகாள்வதற்கும் அவர் ஆன்�ீக 
ர ீதியில் இல்மை�. தீமை�மைய நன்மை�யால் நிராயுதபாணியாக்கும் வமைர 
அவனது எண்ணங்கள் தூய்மை�யாக இருக்காது. அவரது உடல் அவரது 
�னமைதப் டபா�டவ லபாருள், �ற்றும் டநர்�ாறாகவும் உள்ளது.

7. 291 : 1-11, 13-18

�ன்னிக்கப்படாத நிமை�யில் பாவம் �ன்னிக்கப்படுகிறது, பாவத்தின் 
�த்தியில் �கிழ்ச்.ி உண்மை�யானதாக இருக்கும், உடலின் �ரணம் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ.னங்களிலிருந்து லதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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என்று அமைழக்கப்படுவது பாவத்திலிருந்து விடுபடுகிறது, கடவுளின் 
�ன்னிப்பு பாவத்மைத அழிப்பமைதத் தவிர டவலறான்று�ில்மை� என்ற 
அனு�ானங்கள் - இமைவ கடுமை�யானமைவ. தவறுகள். கமைட.ி துருப்பு 
ஒலிக்கும்டபாது, "ஒரு கண் இமை�க்கும் டநரத்தில்" அமைனத்தும் 
�ாற்றப்படும் என்பமைத நாம் அறிடவாம்; ஆனால் கிறிஸ்தவ குணத்தின் 
வளர்ச்.ியில் ஒவ்லவாரு .ிறிய அமைழப்புக்கும் �னிதர்கள் ஏற்கனடவ 
இணங்கும் வமைர இந்த ஞானத்தின் கமைட.ி அமைழப்பு வர முடியாது. 
�ரண அனுபவத்தின் �ீதான நம்பிக்மைக அவர்கமைள 
�கிமை�ப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உயிரினத்திற்கு எழுப்பும் என்று �னிதர்கள் 
கற்பமைன ல.ய்ய டவண்டியதில்மை�.

ல.ார்க்கம் என்பது உள்ளூரல்�, ஆனால் �னதின் அமைனத்து 
லவளிப்பாடுகளும் இணக்க�ாகவும் அழியாததாகவும் இருக்கும் ஒரு 
லதய்வீக �ன நிமை�, ஏலனன்றால் பாவம் இல்மை�, ட�லும் �னிதன் 
தனக்லகன்று எந்த நீதிமையயும் லகாண்டிருக்கவில்மை�, ஆனால் 
"இமைறவனின் �னம், " என டவதம் கூறுகிறது.

8. 404 : 29-11

லவறுப்பு, லபாறாமை�, டநர்மை�யின்மை�, பயம், �ற்றும் ப�, ஒரு 
�னிதமைன டநாயுறச் ல.ய்கிறது, அது அவமைன �னரீதியாக ட�ம்படுத்தி,
அவமைன அழிப்பவர்களிட�ிருந்து விடுவிக்கும் வமைரயில், ஜட 
�ருத்துவட�ா, �னட�ா அவனுக்கு நிரந்தர�ாக உதவாது, உடலிலும் 
கூட. அடிப்பமைட பிமைழ �ரண �னம். லவறுப்பு �ிருகத்தன�ான 
டபாக்குகமைளத் தூண்டுகிறது. தீய டநாக்கங்கள் �ற்றும் 
குறிக்டகாள்களின் ஈடுபாடு, எந்த �னிதமைனயும், �ிகக் குமைறந்த வமைக 
ஆண்மை�க்கு ட�ல், நம்பிக்மைகயற்ற துன்பத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது.

கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் �னிதமைன தன்முமைனப்புகளில் டதர்ச்.ி 
லபறு�ாறு கட்டமைளயிடுகிறது, - லவறுப்மைப கருமைணயுடன் அடக்கவும், 
கா�த்மைத கற்புடன் லவல்�வும், தர்�த்தால் பழிவாங்கவும், டநர்மை�யால் 
வஞ்.கத்மைத லவல்�வும். உடல்ந�ம், �கிழ்ச்.ி �ற்றும் லவற்றிக்கு 
எதிரான .திகாரர்களின் இராணுவத்மைத நீங்கள் �திக்கவில்மை� 
என்றால், இந்த தவறுகமைள அவற்றின் ஆரம்ப கட்டங்களில் 
நிறுத்துங்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ.னங்களிலிருந்து லதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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9. 405 : 18-21

ஒரு நல்� �னிதனால் கமைட.ியில் பாவம் பற்றிய பயத்மைதப் டபாக்க 
முடியும். இது பாவத்தின் அவ.ியம், - தன்மைனத்தாடன அழித்துக் 
லகாள்வது. அழியாத �னிதன் கடவுளின் அர.ாங்கத்மைத நிரூபிக்கிறான், 
நல்�து, அதில் பாவம் ல.ய்ய .க்தி இல்மை�.

10.    76 : 18-29

துன்பம், பாவம், இறக்கும் நம்பிக்மைககள் உண்மை�யற்றமைவ. லதய்வீக 
விஞ்ஞானம் உ�களவில் புரிந்து லகாள்ளப்பட்டால், �னிதனின் �ீது 
அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருக்காது, ஏலனன்றால் �னிதன் 
அழியாதவன் �ற்றும் லதய்வீக அதிகாரத்தால் வாழ்கிறான்.

பாவ�ில்�ாத �கிழ்ச்.ி, - வாழ்க்மைகயின் .ரியான இணக்கம் �ற்றும் 
அழியாத தன்மை�, வரம்பற்ற லதய்வீக அழகு �ற்றும் நன்மை�மைய ஒரு 
உடல் இன்பம் அல்�து வலி இல்�ா�ல், - ஆன்�ீகம் லகாண்ட ஒடர 
உண்மை�யான, அழிக்க முடியாத �னிதமைன உருவாக்குகிறது. இந்த 
இருத்தலின் நிமை� விஞ்ஞான�ானது �ற்றும் அப்படிடய உள்ளது, - 
லதய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்துமைவப் பற்றிய இறுதி புரிதல் 
உள்ளவர்களால் �ட்டுட� ஒரு முழுமை� கண்டறியப்படுகிறது.

11.    410 : 4-7

"இது நித்திய ஜீவன்," என்று இடயசு கூறுகிறார், - இது, இருக்காது; 
பின்னர் அவர் நித்திய வாழ்க்மைகமைய தனது தந்மைத �ற்றும் 
தன்மைனப் பற்றிய தற்டபாமைதய அறிவாக வமைரயறுக்கிறார் - அன்பு, 
உண்மை� �ற்றும் வாழ்க்மைக பற்றிய அறிவு.

12.    426 : 29-32

�னிதன் அழியாதவன், உடல் இறக்க முடியாது, ஏலனன்றால் 
.ரணமைடவதற்கு லபாருளுக்கு உயிர் இல்மை�. லபாருள், �ரணம், 
டநாய், டநாய் �ற்றும் பாவம் என்ற �னிதக் கருத்துக்கள் அமைனத்தும் 
அழிக்கப்படக்கூடியமைவ.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ.னங்களிலிருந்து லதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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13.   569 : 6-14

"நீ ஒரு .ி�வற்றில் உண்மை�யாக இருந்தாய், நான் உன்மைன ப�வற்றின்
�ீது ஆட்.ி ல.ய்டவன்" என்ற டவதம், உண்மை�யின் ட�ன்மை�மைய 
உணர்ந்து, பிமைழயின் ஒன்றும் இல்�ாதமைதக் காணும்டபாது 
உண்மை�யில் நிமைறடவறும்; பிமைழயின் ஒன்று�ில்�ாதது அதன் 
தீமை�க்கு விகிதத்தில் உள்ளது என்பமைத நாம் அறிடவாம். கிறிஸ்துவின் 
ட��ங்கியின் விளிம்மைபத் லதாட்டு, அவரது �ரண நம்பிக்மைககள், 
�ிருகத்தனம் �ற்றும் லவறுப்பு ஆகியவற்றில் டதர்ச்.ி லபற்றவர், 
குணப்படுத்துவதற்கான ஆதாரத்தில் �கிழ்ச்.ியமைடகிறார், - கடவுள் 
அன்பு என்று இனிமை�யான �ற்றும் உறுதியான அர்த்தத்தில்.
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ஆம், நான் �ரணத்தின் இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும், நான் 
எந்தத் தீமை�க்கும் அஞ்.�ாட்டடன்: ஏலனனில் [அன்பு] என்டனாடு 
இருக்கிறது; [காதலின்] தடியும் [காதலின்] தடியும் என்மைன 
ஆறுதல்படுத்துகின்றன.

நிச்.ய�ாக நன்மை�யும் கருமைணயும் என் வாழ்நாலளல்�ாம் 
என்மைனத் லதாடரும்; நான் என்லறன்றும் [அன்பு] வீட்டில் [உணர்வு] 
வ.ிப்டபன்.

தி�ச�ி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ட�ரி டபக்கர் எடி

தி�ச�ி ப6பம்

ஒவ்லவாரு நாளும் லஜபிப்பது இந்த திருச்.மைபயின் ஒவ்லவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  லதய்வீக .த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்.ி என்னுள் நிமை�லபறட்டும்,  எல்�ா

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ.னங்களிலிருந்து லதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா.த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

.ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

டநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கா� விதி

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

.ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

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

.ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

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


