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ஞாயிற்றுக்கிழமை� அக்ட�ாபர் 9, 2022

தமை�ப்ப — பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

டகால்�ன் உமை!:  �ீதிம�ாழிகள் 12: 28

"�ீதியின் பாமைதயில் ஜவீன் உண்டு; அந்தப் பாமைதயில் �ரணம் இல்மை�."

மபாறுப்பு ! ீதியான வாசிப்பு:  சங்கதீம் 118: 1, 14-18

1 கர்த்தமைரத் துதியுங்கள் அவர் �ல்�வர், அவர் கிருமைப 
என்றுமுள்ளது.

14 கர்த்தர் என் பெப�னும் என் கீதமு�ானார்; அவர் எனக்கு 
இரட்சிப்பு�ானார்.

15 �ீதி�ான்களுமைடய கூடாரங்களில் இரட்சிப்பின் பெகம்பீரசத்தமுண்டு;
கர்த்தரின் வ�துகரம் பராக்கிர�ஞ்பெசய்யும்.

16 கர்த்தரின் வ�துகரம் உயர்ந்திருக்கிறது; கர்த்தரின் வ�துகரம் 
பராக்கிர�ஞ்பெசய்யும்.

17 �ான் சாவா�ல், பிமைழத்திருந்து கர்த்தருமைடய பெசய்மைககமைள 
விவரிப்டபன்.

18 கர்த்தர் என்மைன பெவகுவாய்த் தண்டித்தும், என்மைனச் சாவுக்கு 
ஒப்புக்பெகாடுக்கவில்மை�.

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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பா�ம் பி!சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கதீம் 103: 1-8, 10-12, 20-22

1 என் ஆத்து�ாடவ, கர்த்தமைர ஸ்டதாத்திரி; என் முழு உள்ளட�, 
அவருமைடய பரிசுத்த �ா�த்மைத ஸ்டதாத்திரி.

2 என் ஆத்து�ாடவ, கர்த்தமைர ஸ்டதாத்திரி; அவர் பெசய்த சக� 
உபகாரங்கமைளயும் �றவாடத.

3 அவர் உன் அக்கிர�ங்கமைளபெயல்�ாம் �ன்னித்து, உன் 
ட�ாய்கமைளபெயல்�ாம் குண�ாக்கி,

4 உன் பிராணமைன அழிவுக்கு வி�க்கி�ீட்டு, உன்மைனக் 
கிருமைபயினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி,

5 �ன்மை�யினால் உன் வாமையத் திருப்தியாக்குகிறார்; கழுகுக்குச் 
ச�ான�ாய் உன் வயது திரும்ப வா� வயதுடபா�ாகிறது.

6 ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர் �ீதிமையயும் �ியாயத்மைதயும் 
பெசய்கிறார்.

7 அவர் த�து வழிகமைள ட�ாடசக்கும், த�து கிரிமையகமைள இஸ்ரடவல்
புத்திரருக்கும் பெதரியப்பண்ணினார்.

8 கர்த்தர் உருக்கமும், இரக்கமும் �ீடிய சாந்தமும், �ிகுந்த 
கிருமைபயுமுள்ளவர்.

10 அவர் �ம்முமைடய பாவங்களுக்குத்தக்கதாக ��க்குச் பெசய்யா�லும், 
�ம்முமைடய அக்கிர�ங்களுக்குத் தக்கதாக ��க்குச் சரிக்கட்டா�லும் 
இருக்கிறார்.

11 பூ�ிக்கு வானம் எவ்வளவு உயர�ாயிருக்கிறடதா, அவருக்குப் 
பயப்படுகிறவர்கள்ட�ல் அவருமைடய கிருமைபயும் அவ்வளவு 
பெபரிதாயிருக்கிறது.

12 ட�ற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரட�ா, அவ்வளவு தூர�ாய் 
அவர் �ம்முமைடய பாவங்கமைள �ம்மை� விட்டு வி�க்கினார்.

20 கர்த்தருமைடய வார்த்மைதமையக்டகட்டு, அவருமைடய வசனத்தின்படி 
பெசய்கிற ப�த்த சவுரியவான்களாகிய அவருமைடய தூதர்கடள, 
அவமைர ஸ்டதாத்திரியுங்கள்.

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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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21 கர்த்தருக்குப் பிரிய�ானமைதச் பெசய்து, அவர் 
பணிவிமைடக்காரராயிருக்கிற அவருமைடய சர்வடசமைனகடள, 
அவமைர ஸ்டதாத்திரியுங்கள்.

22 கர்த்தர் ஆளுகிற எவ்விடங்களிலுமுள்ள அவருமைடய சக� 
கிரிமையகடள, அவமைர ஸ்டதாத்திரியுங்கள்; என் ஆத்து�ாடவ 
கர்த்தமைர ஸ்டதாத்திரி.

2. 1 இ!ாஜாக்கள் 8: 22 (சா��ன்), 23, 33-36

22 சாபெ�ாட�ான்: கர்த்தருமைடய பலிபீடத்திற்குமுன்டன இஸ்ரடவல் 
சமைபயாபெரல்�ாருக்கும் எதிராக �ின்று, வானத்திற்கு ட�ராய்த் தன் 
மைககமைள விரித்து:

23 இஸ்ரடவலின் டதவனாகிய கர்த்தாடவ, ட�ட� வானத்திலும் கீடழ 
பூ�ியிலும் உ�க்கு ஒப்பான டதவன் இல்மை�; தங்கள் 
முழுஇருதயத்டதாடும் உ�க்கு முன்பாக �டக்கிற உ�து அடியாருக்கு 
உடன்படிக்மைகமையயும் கிருமைபமையயும் காத்துவருகிறீர்.

33 உம்முமைடய ஜனங்களாகிய இஸ்ரடவ�ர் உ�க்கு விடராத�ாய்ப் 
பாவஞ்பெசய்ததினி�ித்தம் சத்துருவுக்கு முன்பாக முறிந்துடபாய், 
உம்�ிடத்திற்குத் திரும்பி, உம்முமைடய �ா�த்மைத அறிக்மைகபண்ணி, 
இந்த ஆ�யத்துக்கு ட�ராக உம்மை� ட�ாக்கி விண்ணப்பத்மைதயும் 
டவண்டுதமை�யும் பெசய்தால்,

34 பரட�ாகத்தில் இருக்கிற டதவரீர் டகட்டு, உம்முமைடய ஜன�ாகிய 
இஸ்ரடவலின் பாவத்மைத �ன்னித்து, அவர்கள் பிதாக்களுக்கு �ீர் 
பெகாடுத்த டதசத்துக்கு அவர்கமைளத் திரும்பிவரப்பண்ணுவீராக.

35 அவர்கள் உ�க்கு விடராத�ாய்ப் பாவஞ்பெசய்ததினால் வானம் 
அமைடபட்டு �மைழபெபய்யாதிருக்கும்டபாது, அவர்கள் இந்த 
ஸ்த�த்திற்கு ட�ராக விண்ணப்பஞ்பெசய்து, உம்முமைடய �ா�த்மைத 
அறிக்மைகபண்ணி, தங்கமைள டதவரீர் கிட�சப்படுத்துமைகயில் 
தங்கள் பாவங்கமைள விட்டுத் திரும்பினால்,

36 பரட�ாகத்தில் இருக்கிற டதவரீர் டகட்டு, உ�து அடியாரும் உ�து 
ஜன�ாகிய இஸ்ரடவலும் பெசய்த பாவத்மைத �ன்னித்து, அவர்கள் 
�டக்கடவண்டிய �ல்வழிமைய அவர்களுக்குப் டபாதித்து, டதவரீர் 

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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உ�து ஜனத்திற்குச் சுதந்தர�ாகக் பெகாடுத்த உ�து டதசத்தில் 
�மைழபெபய்யக் கட்டமைளயிடுவீராக.

3. லூக்கா 13: 11 (அங்கு)-17 

11 ... அப்பெபாழுது பதிபெனட்டு வருஷ�ாய்ப் ப�வீனப்படுத்தும் 
ஆவிமையக் பெகாண்ட ஒரு ஸ்திரீ அங்டகயிருந்தாள். அவள் 
எவ்வளவும் �ி�ிரக்கூடாத கூனியாயிருந்தாள்.

12 இடயசு அவமைளக் கண்டு, தம்�ிடத்தில் அமைழத்து: ஸ்திரீடய, உன் 
ப�வீனத்தினின்று விடுதமை�யாக்கப்பட்டாய் என்று பெசால்லி,

13 அவள்ட�ல் த�து மைககமைள மைவத்தார்; உடடன அவள் �ி�ிர்ந்து, 
டதவமைன �கிமை�ப்படுத்தினாள்.

14 இடயசு ஓய்வு�ாளிட� பெசாஸ்த�ாக்கினபடியால், 
பெஜபஆ�யத்தமை�வன் டகாப�மைடந்து, ஜனங்கமைள ட�ாக்கி: 
டவமை�பெசய்கிறதற்கு ஆறு�ாள் உண்டட, அந்த �ாட்களிட� �ீங்கள் 
வந்து பெசாஸ்த�ாக்கிக்பெகாள்ளுங்கள், ஓய்வு�ாளிட� அப்படிச் 
பெசய்ய�ாகாது என்றான்.

15 கர்த்தர் அவனுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: �ாயக்காரடன, உங்களில் 
எவனும் ஓய்வு�ாளில் தன் எருமைதயாவது தன் கழுமைதமையயாவது 
பெதாழுவத்திலிருந்து அவிழ்த்துக்பெகாண்டுடபாய், அதற்குத் 
தண்ணீர் காட்டுகிறதில்மை�யா?

16 இடதா, சாத்தான் பதிபெனட்டு வருஷ�ாய்க் கட்டியிருந்த 
ஆபிரகா�ின் கு�ாரத்தியாகிய இவமைள ஓய்வு�ாளில் 
இந்தக்கட்டிலிருந்து அவிழ்த்துவிடடவண்டியதில்மை�யா என்றார்.

17 அவர் அப்படிச் பெசான்னடபாது, அவமைர விடராதித்திருந்த 
அமைனவரும் பெவட்கப்பட்டார்கள். ஜனங்கபெளல்�ாரும் அவரால் 
பெசய்யப்பட்ட சக� �கிமை�யான பெசய்மைககமைளக்குறித்தும் 
சந்டதாஷப்பட்டார்கள்.

4. 1 டயாவான் 2 : 1-5

1 என் பிள்மைளகடள, �ீங்கள் பாவஞ்பெசய்யாதபடிக்கு இமைவகமைள 
உங்களுக்கு எழுதுகிடறன்; ஒருவன் பாவஞ்பெசய்வானானால் 

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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ீதிபரராயிருக்கிற இடயசுகிறிஸ்து ��க்காகப் பிதாவினிடத்தில் 
பரிந்து டபசுகிறவராயிருக்கிறார்.

2 �ம்முமைடய பாவங்கமைள �ிவிர்த்தி பெசய்கிற கிருபாதாரபலி அவடர; 
�ம்முமைடய பாவங்கமைள �ாத்திரம் அல்�, சர்வட�ாகத்தின் 
பாவங்கமைளயும் �ிவிர்த்திபெசய்கிற பலியாயிருக்கிறார்.

3 அவருமைடய கற்பமைனகமைள �ாம் மைகக்பெகாள்ளுகிறவர்களானால், 
அவமைர அறிந்திருக்கிடறாபெ�ன்பமைத அதினால் அறிடவாம்.

4 அவமைர அறிந்திருக்கிடறபெனன்று பெசால்லியும், அவருமைடய 
கற்பமைனகமைளக் மைகக்பெகாள்ளாதவன் பெபாய்யனாயிருக்கிறான், 
அவனுக்குள் சத்திய�ில்மை�.

5 அவருமைடய வசனத்மைதக் மைகக்பெகாள்ளுகிறவனிடத்தில் டதவ 
அன்பு பெ�ய்யாகப் பூரணப்பட்டிருக்கும்; �ாம் அவருக்குள் 
இருக்கிடறாபெ�ன்பமைத அதினாட� அறிந்திருக்கிடறாம்.

5. மவளிப்படுத்தின விடசஷம் 21 : 1 (�ான்)-7

1 பின்பு, �ான் புதிய வானத்மைதயும் புதிய பூ�ிமையயும் கண்டடன்; 
முந்தின வானமும் முந்தின பூ�ியும் ஒழிந்துடபாயின; சமுத்திரமும் 
இல்�ா�ற்டபாயிற்று.

2 டயாவானாகிய �ான், புதிய எருசட��ாகிய பரிசுத்த �கரத்மைத 
டதவனிடத்தினின்று பரட�ாகத்மைதவிட்டு இறங்கிவரக்கண்டடன்; 
அது தன் புருஷனுக்காக அ�ங்கரிக்கப்பட்ட �ணவாட்டிமையப்டபா� 
ஆயத்த�ாக்கப்பட்டிருந்தது.

3 ட�லும், பரட�ாகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெபருஞ்சத்தத்மைதக் 
டகட்டடன்; அது: இடதா, �னுஷர்களிடத்திட� டதவனுமைடய 
வாசஸ்த��ிருக்கிறது, அவர்களிடத்திட� அவர் வாச�ாயிருப்பார்; 
அவர்களும் அவருமைடய ஜனங்களாயிருப்பார்கள், டதவன்தாட� 
அவர்கடளாடடகூட இருந்து அவர்களுமைடய டதவனாயிருப்பார்.

4 அவர்களுமைடய கண்ணீர் யாமைவயும் டதவன் துமைடப்பார்; இனி 
�ரணமு�ில்மை�, துக்கமு�ில்மை�, அ�றுதலு�ில்மை�, 
வருத்தமு�ில்மை�; முந்தினமைவகள் ஒழிந்துடபாயின என்று 
விளம்பினது.

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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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5 சிங்காசனத்தின்ட�ல் வீற்றிருந்தவர்: இடதா, �ான் சக�த்மைதயும் 
புதிதாக்குகிடறன் என்றார். பின்னும், அவர்: இந்த வசனங்கள் 
சத்தியமும் உண்மை�யு�ானமைவகள், இமைவகமைள எழுது என்றார்.

6 அன்றியும், அவர் என்மைன ட�ாக்கி: ஆயிற்று, �ான் அல்பாவும் 
ஓபெ�காவும், ஆதியும் அந்தமு�ாயிருக்கிடறன். 
தாக�ாயிருக்கிறவனுக்கு �ான் ஜவீத்தண்ணீரூற்றில் 
இ�வச�ாய்க் பெகாடுப்டபன்.

7 பெஜயங்பெகாள்ளுகிறவன் எல்�ாவற்மைறயும் 
சுதந்தரித்துக்பெகாள்ளுவான்; �ான் அவன் டதவனாயிருப்டபன், 
அவன் என் கு�ாரனாயிருப்பான்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆட!ாக்கியம்

1. 99 : 23-29

உண்மை�யான ஆன்�ீகத்தின் அமை�தியான, வலுவான �ீடராட்டங்கள், 
அதன் பெவளிப்பாடுகளான ஆடராக்கியம், தூய்மை� �ற்றும் சுய 
தீக்குளிப்பு ஆகியமைவ �னித அனுபவத்மைத ஆழ�ாக்க டவண்டும், 
பெபாருள் இருப்பு பற்றிய �ம்பிக்மைககள் ஒரு வழுக்மைகத் திணிப்பாகக் 
கருதப்படும் வமைர, பாவம், ட�ாய் �ற்றும் �ரணம் ஆகியவற்மைறக் 
பெகாடுக்கும். பெதய்வீக ஆவி �ற்றும் கடவுளின் ஆன்�ீக, பரிபூரண 
�னிதனின் அறிவியல் �ிரூபணத்திற்கான �ித்திய இடம்.

2. 248 : 26-32

�ாம் சிந்தமைனயில் சரியான �ாதிரிகமைள உருவாக்கி, பெதாடர்ந்து 
அவற்மைறப் பார்க்க டவண்டும், அல்�து �கத்தான �ற்றும் உன்னத�ான 
வாழ்க்மைகயில் அவற்மைற ஒருடபாதும் பெசதுக்க �ாட்டடாம். தன்ன��ற்ற 
தன்மை�, �ன்மை�, கருமைண, �ீதி, ஆடராக்கியம், பரிசுத்தம், அன்பு - 
பரட�ாகராஜ்யம் - ��க்குள் ஆட்சி பெசய்யட்டும், ட�லும் பாவம், ட�ாய் 
�ற்றும் �ரணம் இறுதியாக �மைறந்து டபாகும் வமைர குமைறயும்.

3. 166 : 23-32

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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உடலியல் �ற்றும் சுகாதாரத்மைதக் கமைடப்பிடிப்பதன் மூ�ம் 
ஆடராக்கியத்மைத �ீட்பெடடுக்கத் தவறியதால், விரக்தியமைடந்த 
பெசல்�ாதவர் அடிக்கடி அவர்கமைளக் மைகவிடுகிறார், ட�லும் அவரது 
உச்ச�ிமை�யில் �ற்றும் கமைடசி முயற்சியாக �ட்டுட� கடவுளிடம் 
திரும்புகிறார். �ருந்துகள், காற்று �ற்றும் உடற்பயிற்சிமைய விட 
பெதய்வீக �னதில் பெசல்�ாதவரின் �ம்பிக்மைக குமைறவாக உள்ளது, 
அல்�து அவர் முதலில் �னமைத �ாடியிருப்பார். சக்தியின் 
ச��ிமை�யானது பெபரும்பா�ான �ருத்துவ முமைறகளால் பெபாருளுடன் 
இருப்பதாக ஒப்புக் பெகாள்ளப்படுகிறது; ஆனால் �னம் கமைடசியாக 
பாவம், ட�ாய் �ற்றும் �ரணம் ஆகியவற்றின் �தீு தனது ஆதிக்கத்மைத 
உறுதிப்படுத்தும் டபாது, �னிதன் இணக்க�ாகவும் அழியாதவனாகவும் 
காணப்படுகிறான்.

4. 317 : 16-23

�னிதனின் தனித்துவம் குமைறவான உறுதியானதல்�, ஏபெனனில் அது 
ஆன்�ீகம் �ற்றும் அவரது வாழ்க்மைக பெபாருளின் தயவில் இல்மை�. 
அவரது ஆன்�ீக தனித்துவத்மைதப் புரிந்துபெகாள்வது �னிதமைன �ிகவும் 
உண்மை�யானதாகவும், சத்தியத்தில் �ிகவும் வலிமை�யானதாகவும் 
ஆக்குகிறது, ட�லும் பாவம், ட�ாய் �ற்றும் �ரணத்மைத பெவல்� 
அவருக்கு உதவுகிறது. கல்�மைறயில் இருந்து உயிர்த்பெதழுந்த பிறகு, 
கல்வாரியில் �டந்த டசாகத்திற்கு முன்பு அவர்கள் ட�சித்த அடத 
இடயசுவாகடவ �ம் ஆண்டவரும் குருவும் தம் சீடர்களுக்குக் 
காட்சியளித்தார்.

5. 494 : 15 (இடயசு)-24

இடயசு சரீரத்தன்மை�யின் இய�ாமை�மையயும், ஆவியின் எல்மை�யற்ற 

திறமைனயும் �ிரூபித்தார், இதனால் தவறான �னித உணர்வு அதன் 
பெசாந்த �ம்பிக்மைககளிலிருந்து தப்பித்து பெதய்வீக அறிவியலில் 

பாதுகாப்மைபத் டதட உதவுகிறது. பகுத்தறிவு, சரியாக இயக்கப்பட்டது, 
உடல் உணர்வின் பிமைழகமைள சரிபெசய்ய உதவுகிறது; ஆனால், 
�னிதனின் �ித்திய �ல்லிணக்கத்தின் விஞ்ஞானம், விஞ்ஞானத்தின் 
உமைடக்கப்படாத யதார்த்தத்துடன் அவர்களின் �ாமையமைய உமைடக்கும் 

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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 9, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

வமைர, பாவம், ட�ாய் �ற்றும் �ரணம் உண்மை�யானதாகத் டதான்றும் 

(தூங்கும் கனவின் அனுபவங்கள் �ிஜ�ாகத் டதான்றுவது டபா�).

6. 429 : 31-11

இடயசு பெசான்னார் (டயாவான் 8:51), "ஒருவன் என் வார்த்மைதமையக் 

கமைடப்பிடித்தால், அவன் �ரணத்மைதக் காண�ாட்டான்." அந்த அறிக்மைக 

ஆன்�ீக வாழ்வில் �ட்டும் அல்�, இருப்பின் அமைனத்து �ிகழ்வுகமைளயும் 

உள்ளடக்கியது. இடயசு இமைத பெவளிப்படுத்தினார், இறக்கும் �பர்கமைள 

குணப்படுத்தினார் �ற்றும் இறந்தவர்கமைள எழுப்பினார். �ரண �னம் 

பிமைழயுடன் பிரிந்து, அதன் பெசயல்களால் தன்மைனத் துண்டிக்க 

டவண்டும், ட�லும் அழியாத ஆண்மை�, கிறிஸ்துவின் இ�ட்சியம் 

டதான்றும். விசுவாசம் அதன் எல்மை�கமைள விரிவுபடுத்தி, பெபாருளுக்கு 

பதி�ாக ஆவியின் �தீு தங்கி அதன் தளத்மைத ப�ப்படுத்த டவண்டும். 
�ரணத்தின் �ீதான �ம்பிக்மைகமைய �னிதன் மைகவிடும்டபாது, அவன் 

கடவுள், வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்மைப ட�ாக்கி டவக�ாக முன்டனறுவான். 
ட�ாய் �ற்றும் �ரணத்தின் �ீதான �ம்பிக்மைக, �ிச்சய�ாக பாவத்தின் 

�ீதான �ம்பிக்மைகமையப் டபா�டவ, வாழ்க்மைக �ற்றும் ஆடராக்கியத்தின் 

உண்மை�யான உணர்மைவ மூட முமைனகிறது.

7. 543 : 8-16

பெதய்வீக அறிவியலில், பெபாருள் �னிதன் கடவுளின் முன்னிமை�யில் 
இருந்து அமைடக்கப்படுகிறான். ஐந்து உடல் உணர்வுகள் ஆவிமைய அறிய 
முடியாது. பாவம், ட�ாய், �ரணம் என எல்�ாவற்டறாடும் ஜட வாழ்வு ஒரு 
�ாமைய என்பமைத �னிதர்கள் புரிந்து பெகாள்ளும் வமைர, அவர்களால் 
அவர் முன்னிமை�யில் வர முடியாது, கனவு�கில் வாழ டவண்டும், 
அதற்கு எதிராக பெதய்வீக விஞ்ஞானம் அழிப்புப் டபாரில் ஈடுபட்டுள்ளது. 
இருப்பின் பெபரிய உண்மை�கள் ஒருடபாதும் பெபாய்யால் 
வி�க்கப்படுவதில்மை�.

8. 395 : 6-14

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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 9, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

சிறந்த முன்�ாதிரிமையப் டபா�டவ, குணப்படுத்துபவர் ட�ாமையப் பற்றி
அதிகாரம் பெகாண்டவராகப் டபச டவண்டும், உடல் உணர்வுகளின் 
தவறான ஆதாரங்கமைள ஆன்�ாமைவக் மைகப்பற்றி, இறப்பு �ற்றும் 
ட�ாய் �ீதான அதன் கூற்றுக்கமைள உறுதிப்படுத்த டவண்டும். ஒடர 
பெகாள்மைக பாவம் �ற்றும் ட�ாய் இரண்மைடயும் குணப்படுத்துகிறது. 
பெதய்வீக விஞ்ஞானம் சரீர �னதில் �ம்பிக்மைகமைய பெவல்லும்டபாது, 
கடவுள் �ீதான �ம்பிக்மைக பாவம் �ற்றும் பெபாருள் சிகிச்மைச 
முமைறகளில் உள்ள அமைனத்து �ம்பிக்மைககமைளயும் அழிக்கும்டபாது, 
பாவம், ட�ாய் �ற்றும் �ரணம் �மைறந்துவிடும்.

9. 253 : 9-17

அன்புள்ள வாசகடர, உங்கள் பெதய்வீக உரிமை�கள், பரட�ாகம் வழங்கிய 
�ல்லிணக்கம் ஆகியவற்மைறப் புரிந்துபெகாள்ள �ான் உங்கமைள 
வழி�டத்துகிடறன் என்று �ம்புகிடறன் - �ீங்கள் படிக்கும்டபாது, எந்த 
காரணமும் இல்மை� (தவறு, �ரணம், பெபாருள் உணர்வுக்கு பெவளிடய 
சக்தி இல்மை�. ) உங்கமைள ட�ாய்வாய்ப்பட்ட அல்�து பாவம் பெசய்ய 
முடியும்; இந்த தவறான உணர்மைவ �ீங்கள் பெவல்வீர்கள் என்று 
�ம்புகிடறன். பெபாருள் உணர்வு என்று அமைழக்கப்படுபவற்றின் தவறான 
தன்மை�மைய அறிந்து, பாவம், ட�ாய் அல்�து �ரணத்தின் �ீதான 
�ம்பிக்மைகமைய பெவல்� உங்கள் தனிச்சிறப்மைப �ீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் 
பெகாள்ள�ாம்.

10.    572 : 19-25

பெவளிப்படுத்துதல் 21:1 ல் �ாம் வாசிக்கிடறாம்:—

பின்பு, �ான் புதிய வானத்மைதயும் புதிய பூ�ிமையயும் கண்டடன்; முந்தின 
வானமும் முந்தின பூ�ியும் ஒழிந்துடபாயின; சமுத்திரமும் 
இல்�ா�ற்டபாயிற்று.

பெவளிப்படுத்துபவர் �ரணம் என்று அமைழக்கப்படும் �னித 
அனுபவத்தின் இமைட�ிமை�க் கட்டத்மைத இன்னும் கடக்கவில்மை�, 
ஆனால் அவர் ஏற்கனடவ ஒரு புதிய வானத்மைதயும் புதிய பூ�ிமையயும் 
பார்த்தார்.

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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 9, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

11.    573 : 19 (மசயின்ட் ஜான்ஸ்)-2

வானங்கள் �ற்றும் பூ�ி பற்றிய பெசயின்ட் ஜானின் உடல் உணர்வு 
�மைறந்து விட்டது, ட�லும் இந்த தவறான உணர்வுக்கு பதி�ாக 
ஆன்�ீக உணர்வு இருந்தது, அவர் புதிய வானத்மைதயும் புதிய 
பூ�ிமையயும் காணக்கூடிய அக�ிமை� �ிமை�, இது ஆன்�ீக டயாசமைன 
�ற்றும் யதார்த்தத்தின் உணர்மைவ உள்ளடக்கியது. இந்த இருத்தலின் 
தற்டபாமைதய �ிமை�யில் �னிதர்களுக்கு இது டபான்ற ஒரு 
அங்கீகாரம் சாத்தியம் �ற்றும் சாத்தியம் என்று முடிவு பெசய்வதற்கான 
டவதப்பூர்வ அதிகாரம் - �ரணம், துக்கம் �ற்றும் வலிமைய 
�ிறுத்துவமைதப் பற்றி �ாம் இங்டகயும் இப்டபாதும் உணர முடியும். இது
முழுமை�யான கிறிஸ்தவ அறிவியலின் முன்னறிவிப்பு. அன்டப 
துன்பப்படுபவடர, �ன உறுதியுடன் இருங்கள், ஏபெனன்றால் இந்த 
உண்மை� எப்டபாதாவது ஒருவிதத்தில் �ிச்சய�ாக டதான்றும். இனி 
வலி இருக்காது, எல்�ா கண்ணீரும் துமைடக்கப்படும். இமைதப் படிக்கும்
டபாது, "கடவுளுமைடய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது" என்ற 
இடயசுவின் வார்த்மைதகமைள �ிமைனவில் பெகாள்ளுங்கள். எனடவ 
இந்த ஆன்�ிக உணர்வு தற்டபாது சாத்திய�ாகும்.

தினச!ி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ட�ரி டபக்கர் எடி

தினச!ி மஜபம்

ஒவ்பெவாரு �ாளும் பெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  பெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் �ிமை�பெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 9, 2022
தமை�ப்ப: பாவம், ட�ாய் �ற்றும் இறப்பு உண்மை�யா?

ட�ாக்கங்கள் �ற்றும் மசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் ட�ாக்கங்கள் அல்�து பெசயல்கமைள
விடராதட�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்டபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
பெதய்வீக அன்பு �ட்டுட� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சடகாதரத்துவம்,  பெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்டதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆட�ாசமைன,  பெசல்வாக்கு பெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக பெசல்வாக்கு
பெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட டவண்டும்.

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �ன�� ஆட�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ட�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பெசய்ய டவண்டிய கடமை�மைய �றக்கடவா
புறக்கணிக்கடவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
�ியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், �ியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் 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 உடல்��ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


