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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஆகஸ்ட் 22, 2021

தமை�ப்ப — �னம்

ககால்டன் உமை�:  தானிகயல் 12 : 3

"ஞானவான்கள் ஆகாய�ண்ட�த்தின் ஒளிமையப்பபா�வும், அப#கமை$
#ீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் #ட்சத்தி$ங்கமைளப்பபா�வும்

என்றெறன்மைறக்குமுள்ள சதாகா�ங்களிலும் பி$காசிப்பார்கள்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  நீதிப�ாழிகள் 9: 9, 10•
பி�சங்கி 9: 13-15 • நீதிப�ாழிகள் 3: 13, 17

9 ஞானமுள்ளவனுக்குப் பபாதகம்பண்ணு, அவன் ஞானத்தில் 
பதறுவான்; #ீதி�ானுக்கு உபபதசம்பண்ணு, அவன் அறிவில் 
விருத்தியமைடவான்.

10 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதப� ஞானத்தின் ஆ$ம்பம்; ப$ிசுத்த$ின் 
அறிபவ அறிவு.

13 சூ$ியனுக்குக் கீபழ ஞானமுள்ள கா$ியத்மைதயும் கண்படன்; அது 
என் பார்மைவக்குப் றெப$ிதாய்த் பதான்றிற்று.

14 ஒரு சிறு பட்டணம் இருந்தது, அதிப� இருந்த குடிகள் றெகாஞ்ச 
�னிதர்; அதற்கு விப$ாத�ாய் ஒரு றெப$ிய $ாஜா வந்து, அமைத 
வமைளந்துறெகாண்டு, அதற்கு எதி$ாகப் றெப$ிய றெகாத்தளங்கமைளக் 
கட்டினான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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15 அதிப� ஞானமுள்ள ஒரு ஏமைழ �னிதன் இருந்தான்; அவன் தன் 
ஞானத்தினாப� அந்தப் பட்டணத்மைத விடுவித்தான்; ஆனாலும் 
அந்த ஏமைழ �னிதமைன ஒருவரும் #ிமைனக்கவில்மை�.

13 ஞானத்மைதக் கண்டமைடகிற �னுஷனும், புத்திமையச் சம்பாதிக்கிற 
�னுஷனும் பாக்கியவான்கள்.

17 அதின் வழிகள் இனிதான வழிகள், அதின் பாமைதகறெளல்�ாம் 
ச�ாதானம்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. நீதிப�ாழிகள்  3 : 5-8

5 உன் சுயபுத்தியின்ப�ல் சாயா�ல், உன் முழு இருதயத்பதாடும் 
கர்த்த$ில் #ம்பிக்மைகயாயிருந்து,

6 உன் வழிகளிறெ�ல்�ாம் அவமை$ #ிமைனத்துக்றெகாள்; அப்றெபாழுது 
அவர் உன் பாமைதகமைளச் றெசவ்மைவப்படுத்துவார்.

7 #ீ உன்மைன ஞானிறெயன்று எண்ணாபத; கர்த்தருக்குப் பயந்து, 
தீமை�மைய விட்டு வி�கு.

8 அது உன் #ாபிக்கு ஆப$ாக்கியமும், உன் எலும்புகளுக்கு 
ஊனு�ாகும்.

2. கயாபு 22 : 21, 22

21 #ீர் அவப$ாபட பழகி ச�ாதான�ாயிரும்; அதினால் உ�க்கு #ன்மை� 
வரும்.

22 அவர் வாயினின்று பிறந்த பவதப்பி$�ாணத்மைத ஏற்றுக்றெகாண்டு, 
அவர் வார்த்மைதகமைள உம்முமைடய இருதயத்தில் 
மைவத்துக்றெகாள்ளபவண்டுகிபறன்.

3. கயாபு 23 : 10 (அவருக்கு பத�ியும்), 14

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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10 ஆனாலும் #ான் பபாகும் வழிமைய அவர் அறிவார்; அவர் என்மைனச் 
பசாதித்தபின் #ான் றெபான்னாக விளங்குபவன்.

14 எனக்குக் குறித்திருக்கிறமைத அவர் #ிமைறபவற்றுவார்; 
இப்படிப்பட்டமைவகள் இன்னும் அப#கம் அவ$ிடத்தில் உண்டு.

4. தானிகயல் 2 : 1, 2, 4, 5 (ला 4th ,), 6 (க்கு :), 10 (க்கு :), 12 
(க்கு ,), 16, 19, 23, 27 (க்கு 2nd,), 28 (அங்கு) (க்கு .), 46 
(�ாஜாவுக்கு), 47 (பதி�ளித்தார்), 48

1 ப#புகாத்ப#ச்சார் $ாஜ்யபா$ம்பண்ணும் இ$ண்டாம் வருஷத்திப�, 
ப#புகாத்ப#ச்சார் றெசாப்பனங்கமைளக் கண்டான்; அதினால், 
அவனுமைடய ஆவி க�ங்கி, அவனுமைடய #ித்திமை$ கமை�ந்தது.

2 அப்றெபாழுது $ாஜா தன் றெசாப்பனங்கமைளத் தனக்குத் 
றெத$ிவிக்கும்றெபாருட்டு சாஸ்தி$ிகமைளயும் பஜாசியமை$யும் 
சூனியக்கா$மை$யும் கல்பதயமை$யும் அமைழக்கச்றெசான்னான்; 
அவர்கள் வந்து, $ாஜசமுகத்தில் #ின்றார்கள்.

4 அப்றெபாழுது கல்பதயர் $ாஜாமைவ ப#ாக்கி: $ாஜாபவ, #ீர் என்றும் 
வாழ்க; றெசாப்பனத்மைத உ�து அடியாருக்குச் றெசால்லும், 
அப்றெபாழுது அதின் அர்த்தத்மைத விடுவிப்பபாம் என்று 
சீ$ியபாமைஷயிப� றெசான்னார்கள்.

5 $ாஜா கல்பதயருக்குப் பி$தியுத்த$�ாக: என்னிடத்திலிருந்து 
பிறக்கிற தீர்�ானம் என்னறெவன்றால், #ீங்கள் றெசாப்பனத்மைதயும் 
அதின் அர்த்தத்மைதயும் எனக்கு அறிவியா�ற்பபானால் 
துண்டித்துப்பபாடப்படுவீர்கள்.

6 றெசாப்பனத்மைதயும் அதின் அர்த்தத்மைதயும் றெத$ிவித்தீர்கபளயாகில்,
என்னிடத்தில் றெவகு�திகமைளயும் ப$ிசுகமைளயும் �ிகுந்த 
கனத்மைதயும் றெபறுவீர்கள்.

10 கல்பதயர் $ாஜசமுகத்தில் பி$தியுத்த$�ாக; $ாஜா பகட்கும் 
கா$ியத்மைத அறிவிக்கத்தக்க �னுஷன் பூ�ியில் ஒருவனும் 
இல்மை�.

12 இதினி�ித்தம் $ாஜா �கா பகாபமும் உக்கி$முங்றெகாண்டு.
16 தானிபயல் $ாஜாவினிடத்தில்பபாய், றெசாப்பனத்தின் அர்த்தத்மைத 

$ாஜாவுக்குக் காண்பிக்கும்படித் தனக்குத் தவமைண றெகாடுக்க 
விண்ணப்பம் பண்ணினான்.

19 பின்பு இ$ாக்கா�த்தில் த$ிசனத்திப� தானிபயலுக்கு 
�மைறறெபாருள் றெவளிப்படுத்தப்பட்டது; அப்றெபாழுது தானிபயல் 
ப$ப�ாகத்தின் பதவமைன ஸ்பதாத்தி$ித்தான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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23 என் பிதாக்களின் பதவபன, #ீர் எனக்கு ஞானமும் வல்�மை�யும் 
றெகாடுத்து, #ாங்கள் உம்�ிடத்தில் பவண்டிக்றெகாண்டமைத 
இப்றெபாழுது எனக்கு அறிவித்து, $ாஜாவின் கா$ியத்மைத 
எங்களுக்குத் றெத$ிவித்தபடியினால் உம்மை�த் துதித்துப் 
புகழுகிபறன் என்றான்.

27 தானிபயல் $ாஜசமுகத்தில் பி$தியுத்த$�ாக.
28 ...றெவளிப்படுத்துகிற ப$ப�ாகத்திலிருக்கிற பதவன் 

கமைடசி#ாட்களில் சம்பவிப்பமைத $ாஜாவாகிய 
ப#புகாத்ப#ச்சாருக்குத் றெத$ிவித்திருக்கிறார்.

46 அப்றெபாழுது $ாஜாவாகிய...
47 ...தானிபயமை� ப#ாக்கி.
48 பின்பு $ாஜா தானிபயமை�ப் றெப$ியவனாக்கி, அவனுக்கு அப#கம் 

சிறந்த றெவகு�திகமைளக் றெகாடுத்து, அவமைன பாபிப�ான் 
�ாகாணம் முழுதுக்கும் அதிபதியாகவும், பாபிப�ானிலுள்ள சக� 
ஞானிகளின் பி$தான அதிகா$ியாகவும் #ிய�ித்தான்.

5. ஏசாயா 50 : 4, 7, 10

4 இமைளப்பமைடந்தவனுக்கு ச�யத்திற்பகற்ற வார்த்மைத றெசால்� #ான் 
அறியும்படிக்கு, கர்த்த$ாகிய ஆண்டவர் எனக்குக் கல்வி�ானின் 
#ாமைவத் தந்தருளினார்; காமை�பதாறும் என்மைன எழுப்புகிறார்; 
கற்றுக்றெகாள்ளுகிறவர்கமைளப்பபா�, #ான் பகட்கும்படி என் 
றெசவிமையக் கவனிக்கச்றெசய்கிறார்.

7 கர்த்த$ாகிய ஆண்டவர் எனக்குத் துமைணறெசய்கிறார்; ஆமைகயால் 
#ான் றெவட்கப்பபடன்; #ான் றெவட்கப்பட்டுப்பபாவதில்மை�றெயன்று 
அறிந்திருக்கிபறன்; ஆத�ால் என் முகத்மைதக் 
கற்பாமைறமையப்பபா�ாக்கிபனன்.

10 உங்களில் எவன் கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவருமைடய தாசனின் 
றெசால்மை�க் பகட்டு தனக்கு றெவளிச்ச�ில்�ாததினால் இருட்டிப� 
#டக்கிறாபனா, அவன் கர்த்தருடய #ா�த்மைத #ம்பி, தன் பதவமைனச் 
சார்ந்துறெகாள்ளக்கடவன்.

6. �த்கதயு 4 : 23

23 பின்பு, இபயசு கலிப�யா எங்கும் சுற்றி #டந்து, அவர்களுமைடய 
றெஜப ஆ�யங்களில் உபபதசித்து, $ாஜ்யத்தின் சுவிபசஷத்மைதப் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பி$சங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சக� வியாதிகமைளயும்
சக� ப#ாய்கமைளயும் #ீக்கிச் றெசாஸ்த�ாக்கினார்.

7. �த்கதயு 5 : 1, 2 

1 அவர் தி$ளான ஜனங்கமைளக் கண்டு �மை�யின் ப�ல் ஏறினார்; 
அவர் உட்கார்ந்தறெபாழுது, அவருமைடய சீஷர்கள் அவ$ிடத்தில் 
வந்தார்கள்.

2 அப்றெபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபபதசித்துச் றெசான்னது என்னறெவன்றால்:

8. �த்கதயு 25 : 1-13

1 அப்றெபாழுது, ப$ப�ாக$ாஜ்யம் தங்கள் தீவட்டிகமைளப் 
பிடித்துக்றெகாண்டு �ணவாளனுக்கு எதிர்றெகாண்டுபபாகப் புறப்பட்ட
பத்துக் கன்னிமைககளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும்.

2 அவர்களில் ஐந்துபபர் புத்தியுள்ளவர்களும், ஐந்துபபர் 
புத்தியில்�ாதவர்களு�ாயிருந்தார்கள்.

3 புத்தியில்�ாதவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகமைள 
எடுத்துக்றெகாண்டுபபானார்கள், எண்றெணமையபயா 
கூடக்றெகாண்டுபபாகவில்மை�.

4 புத்தியுள்ளவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகபளாடுங்கூடத் தங்கள் 
பாத்தி$ங்களில் எண்றெணமையயும் றெகாண்டுபபானார்கள்.

5 �ணவாளன் வ$த் தா�தித்தபபாது அவர்கள் எல்�ாரும் 
#ித்திமை$�யக்க�மைடந்து தூங்கிவிட்டார்கள்.

6 #டு$ாத்தி$ியிப�: இபதா �ணவாளன் வருகிறார், அவருக்கு 
எதிர்றெகாண்டுபபாகப்புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று.

7 அப்றெபாழுது அந்தக் கன்னிமைககள் எல்�ாரும் எழுந்திருந்து, 
தங்கள் தீவட்டிகமைள ஆயத்தப்படுத்தினார்கள்.

8 புத்தியில்�ாதவர்கள் புத்தியுள்ளவர்கமைள ப#ாக்கி: உங்கள் 
எண்றெணயில் எங்களுக்குக் றெகாஞ்சங்றெகாடுங்கள், எங்கள் 
தீவட்டிகள் அமைணந்துபபாகிறபத என்றார்கள்.

9 புத்தியுள்ளவர்கள் பி$தியுத்த$�ாக: அப்படியல்�, எங்களுக்கும் 
உங்களுக்கும் பபாதா�லி$ாதபடி, #ீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்திற் 
பபாய், உங்களுக்காக வாங்கிக்றெகாள்ளுங்கள் என்றார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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10 ப்படிபய அவர்கள் வாங்கப் பபானபபாது �ணவாளன் வந்துவிட்டார்;
ஆயத்த�ாயிருந்தவர்கள் அவப$ாபட கூடக் கலியாண வீட்டிற்குள் 
பி$பவசித்தார்கள்; கதவும் அமைடக்கப்பட்டது.

11 பின்பு, �ற்றக் கன்னிமைககளும் வந்து: ஆண்டவப$, ஆண்டவப$ 
எங்களுக்குத் திறக்கபவண்டும் என்றார்கள்.

12 அதற்கு அவர்: உங்கமைள அறிபயன் என்று றெ�ய்யாகபவ 
உங்களுக்குச் றெசால்லுகிபறன் என்றார்.

13 �னுஷகு�ா$ன் வரும் #ாமைளயாவது #ாழிமைகமையயாவது #ீங்கள் 
அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள்.

9. பகாக�ாபசயர் 1 : 9-13

9 இதினி�ித்தம், #ாங்கள் அமைதக்பகட்ட #ாள்முதல் உங்களுக்காக 
இமைடவிடா�ல் றெஜபம்பண்ணுகிபறாம்; #ீங்கள் எல்�ா 
ஞானத்பதாடும், ஆவிக்கு$ிய விபவகத்பதாடும் அவருமைடய 
சித்தத்மைத அறிகிற அறிவினாப� #ி$ப்பப்படவும்,

10 சக�வித #ற்கி$ிமையகளு�ாகிய கனிகமைளத் தந்து, பதவமைன 
அறிகிற அறிவில் விருத்தியமைடந்து, கர்த்தருக்குப் பி$ியமுண்டாக 
அவருக்குப் பாத்தி$$ாய் #டந்துறெகாள்ளவும்,

11 சந்பதாஷத்பதாபட கூடிய எல்�ாப்றெபாறுமை�யும் #டீியசாந்தமும் 
உண்டாவதற்கு, �கிமை�யான அவருமைடய வல்�மை�யின்படி, 
எல்�ா வல்�மை�யாலும் ப�ப்படுத்தப்படவும், உங்களுக்காக 
பவண்டுதல்றெசய்கிபறாம்.

12 ஒளியிலுள்ள ப$ிசுத்தவான்களுமைடய சுதந்த$த்தில் 
பங்கமைடவதற்கு, #ம்மை�த் தகுதியுள்ளவர்களாக்கினவரும்,

13 இருளின் அதிகா$த்தினின்று #ம்மை� விடுதமை�யாக்கி, த�து 
அன்பின் கு�ா$னுமைடய $ாஜ்யத்திற்கு 
உட்படுத்தினவரு�ாயிருக்கிற பிதாமைவ ஸ்பதாத்தி$ிக்கிபறாம்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 373 : 15-16 (க்கு ,)

"கர்த்தருக்குப் பயப்படுதப� ஞானத்தின் ஆ$ம்பம்."

2. 275 : 10-24

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அதன் அறிவியலில் இருக்கும் யதார்த்தத்மைதயும் ஒழுங்மைகயும் பு$ிந்து
றெகாள்ள,  #ீங்கள் உண்மை�யில் கடவுளின் றெதய்வீகக் றெகாள்மைகயாகக்
கருத பவண்டும். ஆவி, வாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு, ஒன்றிமைணந்து, -
�ற்றும் கடவுளுக்கான பவதப்பூர்வ றெபயர்கள்.  அமைனத்து றெபாருள்,
புத்திசாலித்தனம்,  ஞானம்,  இருப்பது,  அழியாத தன்மை�,  கா$ணம்
�ற்றும் விமைளவு ஆகியமைவ கடவுளுக்கு றெசாந்த�ானது.  இமைவ
அவருமைடய குணாதிசயங்கள்,  எல்மை�யற்ற றெதய்வீகக் பகாட்பாட்டின்
#ித்திய றெவளிப்பாடுகள்,  அன்பு.  அவருமைடய ஞானத்மைதத் தவி$
ஞானம் இல்மை�;  எந்த உண்மை�யும் உண்மை�யல்�,  எந்த அன்பும்
அழகல்�,  வாழ்க்மைகபய றெதய்வீக�ல்�;  #ல்�து இல்மை�,  ஆனால்
கடவுள் #ல்�மைத வழங்குகிறார்.

றெதய்வீக றெ�ட்டாபிசிக்ஸ்,  ஆன்�ீக பு$ிதலுக்கு றெவளிப்படுத்தப்பட்டபடி,
அமைனத்தும் �னம்,  �ற்றும் �னம் கடவுள்,  சர்வ வல்�மை�,  சர்வ
வல்�மை�, சர்வஞானம், அதாவது அமைனத்து சக்தி, அமைனத்து இருப்பு,
அமைனத்து அறிவியல் என்பமைத றெதளிவாகக் காட்டுகிறது.  எனபவ
அமைனத்தும் உண்மை�யில் �னதின் றெவளிப்பாடு.

3. 246 : 23-26

அழியாத �னத்தால் ஆளப்படும் �னிதன் எப்பபாதும் அழகாகவும் 
பி$ம்�ாண்ட�ாகவும் இருக்கிறான். ஒவ்றெவாரு அடுத்த ஆண்டும் 
ஞானம், அழகு �ற்றும் புனிதத்மைத றெவளிப்படுத்துகிறது.

4. 283 : 4-12

�னப� அமைனத்து இயக்கங்களுக்கும் ஆதா$�ாக உள்ளது, ப�லும் 
அதன் #ி$ந்த$ �ற்றும் இணக்க�ான றெசயமை�த் தடுக்க அல்�து 
பசாதிக்க எந்த �ந்தமும் இல்மை�. �னமும் அபத வாழ்க்மைக, அன்பு 
�ற்றும் ஞானம் "ப#ற்றும், இன்றும், என்றும்". றெபாருள் �ற்றும் அதன் 
விமைளவுகள் - பாவம், ப#ாய், �ற்றும் இறப்பு - றெசயல்படும், 
விமைனபு$ிந்து, பின்னர் #ிறுத்தப்படும் �$ண �ன#ிமை�யாகும். அமைவ 
�னதின் உண்மை�கள் அல்�. அமைவ பயாசமைனகள் அல்�, �ாமையகள். 
றெகாள்மைக முழுமை�யானது. இது எந்த தவறும் இல்மை� என்பமைத 
ஒப்புக்றெகாள்கிறது, ஆனால் பு$ிதலில் தங்கியுள்ளது.

5. 89 : 18-24

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 22, 2021
தமை�ப்ப: �னம்

கல்வி என்பது கல்விச் றெசயல்முமைறகமைளச் சார்ந்தது அல்�. அது 
எல்�ா அழமைகயும், கவிமைதமையயும், அவற்மைற றெவளிப்படுத்தும் 
ஆற்றமை�யும் றெகாண்டுள்ளது. உணர்வுகள் அமை�தியாக 
இருக்கும்பபாது ஆவி, கடவுள் பகட்கப்படுகிறது. #ாம் அமைனவரும் 
#ம்மை� விட அதிக திறன் றெகாண்டவர்கள். ஆத்�ாவின் றெசல்வாக்கு 
அல்�து றெசயல் ஒரு சுதந்தி$த்மைத அளிக்கிறது, இது 
ப�ம்படுத்துதலின் #ிகழ்வுகள் �ற்றும் கற்பிக்கப்படாத உதடுகளின் 
ஆர்வத்மைத விளக்குகிறது.

6. 84 : 3-23, 28-9

பழங்கா� தீர்க்கத$ிசிகள் தங்கள் றெதாமை�ப#ாக்கு பார்மைவமைய 
ஆன்�ீக, அசாதா$ண #ிமை�ப்பாட்டிலிருந்து றெபற்றனர், தீயமைத 
முன்னறிவிப்பதன் மூ�மும் புமைனகமைதக்கான தவறான உண்மை�யின் 
மூ�மும் அல்� - உடல் �ற்றும் �னித #ம்பிக்மைகயின் 
அடித்தளத்திலிருந்து எதிர்கா�த்மைத முன்னறிவித்தனர். அறிவியலில் 
பபாது�ான முன்பனற்றத்துடன் இருக்கும்பபாது, �னிதர்கள் 
பார்ப்பனர்களாகவும் தீர்க்கத$ிசிகளாகவும் �ாறா�ல், பபய்கள், 
ஆவிகள் அல்�து பதவமைதகளால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்மை�, ஆனால் 
ஒப$ ஆவியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். கடந்த கா�த்மைதயும், 
#ிகழ்கா�த்மைதயும், எதிர்கா�த்மைதயும் அறிந்துறெகாள்வது, இந்த 
�னபதாடு ஒத்துப்பபாகும், எப்பபாதும் இருக்கும், றெதய்வீக �னம் 
�ற்றும் சிந்தமைனயின் உ$ிமை�.

அறிவியலுடன் பழகுவது, றெதய்வீக �னதுடன் அதிக அளவில் றெதாடர்பு 
றெகாள்ளவும், உ�க #�மைனப் பற்றிய #ிகழ்வுகமைள முன்னறிவிக்கவும் 
முன்னறிவிக்கவும், றெதய்வீக உத்பவகம் றெபறவும், ஆ�ாம், தமைடயற்ற 
�னதின் வ$ம்மைப அமைடயவும் #�க்கு உதவுகிறது.

�னம் எல்மை�யற்றது, உட�மை�ப்பால் வமை$யறுக்கப்படவில்மை�, ஒலி 
அல்�து பார்மைவக்கு காது �ற்றும் கண்மைண அல்�து தமைசகள் �ற்றும் 
எலும்புகமைள ப�ாபகாப�ாஷமைனச் சார்ந்தது அல்� என்பமைதப் 
பு$ிந்துறெகாள்வது, �னிதனின் இயல்பு �ற்றும் இருப்மைப #ாம் அறியும் 
�ன-அறிமைவ ப#ாக்கிய ஒரு படியாகும்.

ஆவியானவமை$ #ாம் ச$ியாக அறிந்திருப்பது கடவுளிட�ிருந்து, 
றெதய்வீகக் பகாட்பாட்டிலிருந்து வருகிறது, அது கிறிஸ்து �ற்றும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கிறிஸ்தவ அறிவியல் மூ�ம் கற்றுக்றெகாள்ளப்படுகிறது. இந்த 
விஞ்ஞானம் முழுமை�யாகக் கற்றுக் றெகாள்ளப்பட்டு ச$ியாக 
ஜீ$ணிக்கப்பட்டிருந்தால், வானிய�ாளர் #ட்சத்தி$ங்கமைளப் படிக்கபவா 
அல்�து கி$கணத்மைதக் கணக்கிடபவா முடியும் என்பமைத விட 
உண்மை�மைய #ாம் துல்லிய�ாக அறிய முடியும்.

இந்த �னமைத வாசிப்பது றெதளிவான தன்மை�க்கு எதி$ானது. இது 
ஆன்�ீக #ிமை�ப்பாட்டின் றெவளிச்ச�ாகும், இது ஆன்�ாவின் திறமைன 
#ிரூபிக்கிறது, றெபாருள் உணர்வு அல்�. பிந்மைதயது றெதய்வீக 
�னதிற்கு அடிபணியும்பபாது இந்த ஆத்� உணர்வு �னித �னதில் 
வருகிறது.

இத்தமைகய உள்ளுணர்வுகள் #ல்லிணக்கத்மைத உருவாக்கும் �ற்றும் 
#ிமை�#ிறுத்தும் எமைதயும் றெவளிப்படுத்துகின்றன, இது #ல்�து றெசய்ய 
உதவுகிறது, ஆனால் தீமை� அல்�.

7. 85 : 15-18

இபயசு, தனது �ாணவர்களுடன் ஒரு முமைற பயணம் றெசய்தபபாது, 
"அவர்களின் எண்ணங்கமைள அறிந்திருந்தார்" என்று பதிவு 
றெசய்யப்பட்டுள்ளது - அவற்மைற அறிவியல் பூர்வ�ாக வாசியுங்கள். 
அபத வழியில் அவர் ப#ாமையக் கண்டறிந்து ப#ாயாளிகமைள 
குண�ாக்கினார்.

8. 98 : 4-8

இன்மைறய கா�த்தின் தீர்க்கத$ிசி இந்த கா�த்தின் அறிகுறிகமைள 
�னதின் அடிவானத்தில் பார்க்கிறார், கிறிஸ்தவத்தின் �றுபிறப்பு 
ப#ாய்வாய்ப்பட்டவர்கமைள குண�ாக்குகிறது �ற்றும் பிமைழமைய 
அழிக்கிறது, பவறு எந்த அமைடயாளமும் றெகாடுக்கப்படாது. �னதின் 
மூ�ம் தவி$ உடமை� காப்பாற்ற முடியாது.

9. 378 : 3-10, 22-32

ப#ாய்க்கு நுண்ணறிவு இல்மை�. அறியா�ப�பய #ீங்கள் உங்கமைளத் 
துன்பப்படுத்துகிறீர்கள். இமைதப் பு$ிந்துறெகாள்வது இந்த சுய 
வாக்கியத்மைத �ாற்றவும், ஒவ்றெவாரு சூழ்#ிமை�மையயும் உண்மை�யுடன் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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சந்திக்கவும் உதவும். �னமைத விட ப#ாய் குமைறவு, �னத்தால் அமைதக் 
கட்டுப்படுத்த முடியும்.

�னித �னம் என்று அமைழக்கப்படுவது இல்�ா�ல், அமை�ப்பின் அழற்சி 
அல்�து கடுமை�யான #டவடிக்மைக இருக்காது. பிமைழமைய #ீக்கி, அதன் 
விமைளவுகமைள #ீங்கள் அழிக்கிறீர்கள்.

�னதின் சாம்$ாஜ்யத்மைத சர்ச்மைசயிடுவதற்பகா அல்�து �னமைத 
வீழ்த்துவதற்பகா அல்�து அ$சாங்கத்மைத தன் மைகயில் எடுப்பதற்பகா 
ப#ாய் ஒரு புத்திசாலித்தனம் அல்�. உடம்பு கடவுளால் 
றெகாடுக்கப்பட்டதல்�, சுய-உருவான றெபாருள் சக்தியல்�, இது �னமைத 
சா�ர்த்திய�ாக ச�ாளிக்கும் �ற்றும் இறுதியாக அமைத றெவல்லும். 
வாழ்க்மைகமைய ஒருபபாதும் முடக்க அல்�து #ீண்ட �ற்றும் குளிர்ந்த 
மு$ண்பாடான இ$வில் #ல்லிணக்கத்மைத குளிர்விக்க கடவுள் 
ஒருபபாதும் றெபாருமைள வழங்கவில்மை�. அத்தமைகய அதிகா$ம், 
றெதய்வீக அனு�தி இல்�ா�ல், #ிமைனத்துப் பார்க்க முடியாதது; 
அத்தமைகய சக்திமைய றெதய்வீக�ாக இயக்க முடிந்தால், அது றெபாதுவாக 
�னித அ$சாங்கங்களில் காண்பிக்கப்படுவமைத விட குமைறவான 
ஞானத்மைத றெவளிப்படுத்தும்.

10.   379 : 6-8

உ�கின் உண்மை�யான அதிகா$ வ$ம்பு �னதில் உள்ளது, 
ஒவ்றெவாரு விமைளமைவயும் கட்டுப்படுத்துகிறது �ற்றும் அமைனத்து 
கா$ணங்கமைளயும் றெதய்வீக �னதில் ஒப்பமைடக்கப்பட்டுள்ளது.

11.   492 : 7-21 (க்கு 2nd .), 25-28

இருப்பது ப$ிசுத்தம், #ல்லிணக்கம், அழியாமை�. இது பற்றிய அறிவு, 
சிறிய அளவில் இருந்தாலும், �னிதர்களின் உடல் �ற்றும் தார்�ீக 
த$த்மைத உயர்த்தும், #ீண்ட ஆயுமைள அதிக$ிக்கும், குணத்மைத 
தூய்மை�ப்படுத்தும் �ற்றும் உயர்த்தும் என்பது ஏற்கனபவ 
#ிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு முன்பனற்றம் இறுதியாக அமைனத்து 
பிமைழகமைளயும் அழித்து, அழியாத தன்மை�மைய றெவளிச்சத்திற்கு 
றெகாண்டு வரும். #ல்�தாக #ிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு அறிக்மைக ச$ியாக 
இருக்க பவண்டும் என்பது எங்களுக்குத் றெத$ியும். புதிய எண்ணங்கள் 
றெதாடர்ந்து தமை$மையப் றெபறுகின்றன. இந்த இ$ண்டு மு$ண்பாடான 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பகாட்பாடுகள் - அந்த விஷயம் ஒன்று, அல்�து அமைனத்தும் �னதுதான் - 
ஒருவர் றெவற்றியாளர் என்று ஒப்புக்றெகாள்ளப்படும் வமை$, #ி�த்மைத 
சர்ச்மைசக்குள்ளாக்கும். அவ$து பி$ச்சா$த்மைதப் பற்றி விவாதித்து, 
றெஜன$ல் கி$ாண்ட் கூறினார்: "பகாமைட முழுவதும் எடுத்தால், இந்த 
வ$ிமைசயில் அமைத எதிர்த்துப் பபா$ாட #ான் முன்றெ�ாழிகிபறன்." 
அறிவியல் கூறுகிறது: அமைனத்தும் �னது �ற்றும் �னதின் பயாசமைன. 
இந்த வ$ிமைசயில் #ீங்கள் அமைத எதிர்த்துப் பபா$ாட பவண்டும். 
றெபாருளால் உங்களுக்கு எந்த உதவியும் அளிக்க முடியாது.

கடவுள் �னம், கடவுள் எல்மை�யற்றவர்; எனபவ அமைனத்தும் �னம். இந்த 
அறிக்மைகயில் அறிவியல் இருப்பது, இந்த அறிவியலின் றெகாள்மைக 
றெதய்வீக�ானது, #ல்லிணக்கத்மைதயும் அழியாமை�மையயும் 
#ிரூபிக்கிறது.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ப�$ி பபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

ஒவ்றெவாரு #ாளும் றெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்றெவாரு
உறுப்பின$ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய $ாஜ்யம் வா;"  றெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் #ிமை�றெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமை$ 8, பி$ிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் ப#ாக்கங்கள் அல்�து றெசயல்கமைள
விப$ாதப�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்பபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
றெதய்வீக அன்பு �ட்டுப� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சபகாத$த்துவம்,  றெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பி$திபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்பதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கத$ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆப�ாசமைன,  றெசல்வாக்கு றெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக றெசல்வாக்கு
றெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட பவண்டும்.

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமை$ 8, பி$ிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி$�ிப்பு �ன#� ஆப�ாசமைனகளுக்கு எதி$ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் றெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்றெவாரு உறுப்பின$ின்
கடமை�யாகும்,  ப�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ$து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் றெசய்ய பவண்டிய கடமை�மைய �றக்கபவா
புறக்கணிக்கபவா கூடாது. அவருமைடய கி$ிமையகளால் அவர்
#ியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், #ியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமை$ 8, பி$ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி$�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயா$ிக்கப்பட்டது. இது ப�$ி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து றெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


