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ஞாயிற்றுக்கிழமை� �ார்ச் 21, 2021

தமை�ப்ப — விஷயம்

ககால்டன் உமை�:  சங்கீதம் 42 : 11
நடபடிகள் 17 : 28

"என் ஆத்து�ாவேவ, நீ ஏன் க�ங்குகிறாய்? ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய்?
வேதவமைன வேநாக்கிக் காத்திரு; என் முகத்திற்கு இரட்சிப்பும் என்

வேதவனு�ாயிருக்கிறவமைர நான் இன்னும் துதிப்வேபன். ஏனெனனில்
அவருக்குள் நாம் பிமைழக்கிவேறாம், அமைசகிவேறாம், இருக்கிவேறாம்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  க�ா�ர் 8 : 1-
6

1 ஆனபடியால், கிறிஸ்து இவேயசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, 
�ாம்சத்தின்படி நடவா�ல் ஆவியின்படிவேய நடக்கிறவர்களுக்கு 
ஆக்கிமைனத்தீர்ப்பில்மை�.

2 கிறிஸ்து இவேயசுவினாவே� ஜவீனுமைடய ஆவியின் பிர�ாணம் 
என்மைனப் பாவம் �ரணம் என்பமைவகளின் பிர�ாணத்தினின்று 
விடுதமை�யாக்கிற்வேற.

3 அனெதப்படினெயனில், �ாம்சத்தினாவே� ப�வீன�ாயிருந்த 
நியாயப்பிர�ாணம் னெசய்யக்கூடாதமைத வேதவவேன னெசய்யும்படிக்கு, 
தம்முமைடய கு�ாரமைனப் பாவ�ாம்சத்தின் சாய�ாகவும், பாவத்மைதப்
வேபாக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி, �ாம்சத்திவே� பாவத்மைத 
ஆக்கிமைனக்குள்ளாகத் தீர்த்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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4 �ாம்சத்தின்படி நடவா�ல் ஆவியின்படி நடக்கிற நம்�ிடத்தில் 
நியாயப்பிர�ாணத்தின் நீதி நிமைறவேவறும்படிக்வேக அப்படிச் 
னெசய்தார்.

5 அன்றியும் �ாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் 
�ாம்சத்துக்குரியமைவகமைளச் சிந்திக்கிறார்கள்; ஆவியின்படி 
நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியமைவகமைளச் சிந்திக்கிறார்கள்.

6 �ாம்சசிந்மைத �ரணம்; ஆவியின் சிந்மைதவேயா ஜவீனும் 
ச�ாதானமு�ாம்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கதீம் 8 : 1, 4-6, 9

1 எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவேவ, உம்முமைடய நா�ம் 
பூ�ினெயங்கும் எவ்வளவு வே�ன்மை�யுள்ளதாயிருக்கிறது! உம்முமைடய 
�கத்துவத்மைத வானங்களுக்கு வே��ாக மைவத்தீர்.

4 �னுஷமைன நீர் நிமைனக்கிறதற்கும், �னுஷகு�ாரமைன நீர் 
விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்�ாத்திரம் என்கிவேறன்.

5 நீர் அவமைன வேதவதூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர்; 
�கிமை�யினாலும் கனத்தினாலும் அவமைன முடிசூட்டினீர்.

6 உம்முமைடய கரத்தின் கிரிமையகளின்வே�ல் நீர் அவனுக்கு 
ஆளுமைகதந்து, சக�த்மைதயும் அவனுமைடய பாதங்களுக்குக் 
கீழ்ப்படுத்தினீர்.

9 எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவேவ, உம்முமைடய நா�ம் 
பூ�ினெயங்கும் எவ்வளவு வே�ன்மை�யுள்ளதாயிருக்கிறது.

2. கயாபு 12 : 10

10 சக� பிராணிகளின் ஜவீனும், �ாம்ச�ான சக� �னுஷரின் 
ஆவியும் அவர் மைகயிலிருக்கிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3. சங்கதீம் 56 : 4, 13

4 வேதவமைன முன்னிட்டு அவருமைடய வார்த்மைதமையப் புகழுவேவன்; 
வேதவமைன நம்பியிருக்கிவேறன், நான் பயப்பவேடன்; �ாம்ச�ானவன் 
எனக்கு என்ன னெசய்வான்?

13 நான் வேதவனுக்கு முன்பாக ஜீவனுள்வேளாருமைடய னெவளிச்சத்திவே� 
நடக்கும்படி, நீர் என் ஆத்து�ாமைவ �ரணத்துக்கும் என் கால்கமைள 
இடறலுக்கும் தப்புவியாதிருப்பீவேரா?

4. பி�சங்கி 3 : 14, 15

14 வேதவன் னெசய்வது எதுவேவா அது என்மைறக்கும் நிமை�க்கும் என்று 
அறிவேவன்; அதிவேனாவேட ஒன்றும் கூட்டவுங் கூடாது, அதிலிருந்து 
ஒன்றும் குமைறக்கவுங் கூடாது; �னுஷர் த�து சமுகத்தில் 
பயந்திருக்கும்படி வேதவன் இப்படிச் னெசய்துவருகிறார்.

15 முன் நடந்தவேத இப்னெபாழுதும் நடக்கிறது; இனி நடக்கப்வேபாகிறதும் 
முன்னவே� நடந்தது; நடந்தமைதவேயா வேதவன் விசாரிப்பார்.

5. லூக்கா 4 : 14, 15, 38-40

14 பின்பு இவேயசு ஆவியானவருமைடய ப�த்தினாவே� கலிவே�யாவுக்குத் 
திரும்பிப் வேபானார். அவருமைடய கீர்த்தி சுற்றிலும் இருக்கிற 
வேதசனெ�ங்கும் பரம்பிற்று.

15 அவர்களுமைடய னெஜப ஆ�யங்களில் அவர் உபவேதசித்து, 
எல்�ாராலும் புகழப்பட்டார்.

38 பின்பு அவர் னெஜபஆ�யத்மைத விட்டுப் புறப்பட்டு, சீவே�ான் வீட்டில் 
பிரவேவசித்தார், சீவே�ானுமைடய �ா�ி கடும் ஜுர�ாய்க் கிடந்தாள். 
அவளுக்காக அவமைர வேவண்டிக்னெகாண்டார்கள்.

39 அவர் அவளிடத்தில் குனிந்துநின்று, ஜுரம் நீங்கும்படி 
கட்டமைளயிட்டார், அது அவமைள விட்டு நீங்கிற்று; உடவேன அவள் 
எழுந்திருந்து அவர்களுக்குப் பணிவிமைடனெசய்தாள்.

40 சூரியன் அஸ்த�ித்தவேபாது, ஜனங்கனெளல்�ாரும் தங்களுக்குள்வேள 
ப�ப� வியாதிகளால் வருத்தப்பட்டவர்கமைள அவரிடத்தில் 
னெகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்னெவாருவர்வே�லும் அவர் 
தம்முமைடய மைககமைள மைவத்து, அவர்கமைளச் னெசாஸ்த�ாக்கினார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6. லூக்கா 5 : 12, 13, 18-25

12 பின்பு அவர் ஒரு பட்டணத்தில் இருக்மைகயில், குஷ்டவேராகம் 
நிமைறந்த ஒரு �னுஷன் இவேயசுமைவக்கண்டு, முகங்குப்புற விழுந்து: 
ஆண்டவவேர, உ�க்குச் சித்த�ானால் என்மைனச் சுத்த�ாக்க 
உம்�ாவே� ஆகும் என்று அவமைர வேவண்டிக்னெகாண்டான்.

13 அவர் த�துமைகமைய நீட்டி, அவமைனத் னெதாட்டு: எனக்குச் சித்தமுண்டு
சுத்த�ாகு என்றார்; உடவேன குஷ்டவேராகம் அவமைன விட்டு நீங்கிற்று.

18 அப்னெபாழுது சி� �னுஷர் தி�ிர்வாதக்காரன் ஒருவமைனப் 
படுக்மைகவேயாவேட எடுத்துக்னெகாண்டுவந்து, அவமைன 
உள்வேளனெகாண்டுவேபாகவும் அவர் முன்பாக மைவக்கவும் 
வமைகவேதடினார்கள்.

19 ஜனக்கூட்டம் �ிகுதியாயிருந்தபடியால் அவமைன உள்வேள 
னெகாண்டுவேபாகிறதற்கு வமைககாணா�ல், வீட்டின்வே�ல் ஏறி, 
தட்வேடாடுகள் வழியாய் ஜனங்களின் �த்தியில் இவேயசுவுக்கு 
முன்பாக அவமைனப் படுக்மைகவேயாவேட இறக்கினார்கள்.

20 அவர்களுமைடய விசுவாசத்மைத அவர் கண்டு, தி�ிர்வாதக்காரமைன 
வேநாக்கி: �னுஷவேன, உன் பாவங்கள் உனக்கு �ன்னிக்கப்பட்டது 
என்றார்.

21 அப்னெபாழுது வேவதபாரகரும் பரிவேசயரும் வேயாசமைனபண்ணி, 
வேதவதூஷணம் னெசால்லுகிற இவன் யார்? வேதவன் ஒருவவேரயன்றிப் 
பாவங்கமைள �ன்னிக்கத்தக்கவர் யார் என்றார்கள்.

22 இவேயசு அவர்கள் சிந்தமைனகமைள அறிந்து, அவர்கமைள வேநாக்கி: 
உங்கள் இருதயங்களில் நீங்கள் சிந்திக்கிறனெதன்ன?

23 உன் பாவங்கள் உனக்கு �ன்னிக்கப்பட்டது என்று னெசால்வவேதா, 
எழுந்து நடனெவன்று னெசால்வவேதா, எது எளிது?

24 பூ�ியிவே� பாவங்கமைள �ன்னிக்க �னுஷகு�ாரனுக்கு அதிகாரம் 
உண்னெடன்பமைத நீங்கள் அறியவேவண்டுனெ�ன்று னெசால்லி, 
தி�ிர்வாதக்காரமைன வேநாக்கி: ந ீஎழுந்து, உன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்னெகாண்டு, உன் வீட்டுக்குப் வேபா என்று உனக்குச் 
னெசால்லுகிவேறன் என்றார்.

25 உடவேன அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக எழுந்து, தன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்னெகாண்டு, வேதவமைன �கிமை�ப்படுத்தி, தன் வீட்டுக்குப் 
வேபானான்.

7. லூக்கா 8 : 41, 42 (க்கு 1st .), 51-56

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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41 அப்னெபாழுது னெஜபஆ�யத்தமை�வனாகிய யவீரு என்னும் வேபருள்ள 
ஒருவன் வந்து. இவேயசுவின் பாதத்தில் விழுந்து பன்னிரண்டு 
வயதுள்ள தன்னுமைடய ஒவேர கு�ாரத்தி �ரண 
அவஸ்மைதயாயிருந்தபடியால்,

42 தன் வீட்டிற்கு வரும்படி அவமைர வேவண்டிக்னெகாண்டான். அவர் 
வேபாமைகயில் திரளான ஜனங்கள் அவமைர னெநருக்கினார்கள்.

51 அவர் வீட்டில் வந்தவேபாது, வேபதுருமைவயும் யாக்வேகாமைபயும் 
வேயாவாமைனயும் னெபண்ணின் தகப்பமைனயும் தாமையயும் தவிர 
வேவனெறாருவமைரயும் உள்வேள வரனெவாட்டா�ல்,

52 எல்�ாரும் அழுது அவமைளக்குறித்துத் துக்கங்னெகாண்டாடுகிறமைதக் 
கண்டு: அழாவேதயுங்கள், அவள் �ரித்துப்வேபாகவில்மை�, 
நித்திமைரயாயிருக்கிறாள் என்றார்.

53 அவள் �ரித்துப்வேபானானெளன்று அவர்கள் அறிந்ததினால், அவமைரப்
பார்த்து நமைகத்தார்கள்.

54 எல்�ாமைரயும் அவர் னெவளிவேய வேபாகப்பண்ணி, அவளுமைடய 
மைகமையப்பிடித்து: பிள்மைளவேய எழுந்திரு என்றார்.

55 அப்னெபாழுது அவள் உயிர் திரும்ப வந்தது, உடவேன அவள் 
எழுந்திருந்தாள்; அவளுக்கு ஆகாரங்னெகாடுக்கக் கட்டமைளயிட்டார்.

56 அவள் தாய்தகப்பன்�ார் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்னெபாழுது 
நடந்தமைத ஒருவருக்கும் னெசால்�ா�லிருக்கும்படி அவர்களுக்குக் 
கட்டமைளயிட்டார்.

8. 1 பகா�ிந்தியர் 15 : 50-57

50 சவேகாதரவேர, நான் னெசால்லுகிறனெதன்னனெவனில், �ாம்சமும் 
இரத்தமும் வேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதச் சுதந்தரிக்க�ாட்டாது; 
அழிவுள்ளது அழியாமை�மையச் சுதந்தரிப்பது�ில்மை�.

51 இவேதா, ஒரு இரகசியத்மைத உங்களுக்கு அறிவிக்கிவேறன்; 
நானெ�ல்�ாரும் நித்திமைரயமைடவதில்மை�; ஆகிலும் கமைடசி 
எக்காளம் னெதானிக்கும்வேபாது, ஒரு நி�ிஷத்திவே�, ஒரு 
இமை�ப்னெபாழுதிவே�, நானெ�ல்�ாரும் �றுரூப�ாக்கப்படுவேவாம்.

52 எக்காளம் னெதானிக்கும், அப்னெபாழுது �ரித்வேதார் 
அழிவில்�ாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் 
�றுரூப�ாக்கப்படுவேவாம்.

53 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், சாவுக்வேகதுவாகிய இது 
சாவாமை�மையயும் தரித்துக்னெகாள்ளவேவண்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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54 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், சாவுக்வேகதுவாகிய இது 
சாவாமை�மையயும் தரித்துக்னெகாள்ளும்வேபாது, �ரணம் னெஜய�ாக 
விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்மைத நிமைறவேவறும்.

55 �ரணவே�! உன் கூர் எங்வேக? பாதாளவே�! உன் னெஜயம் எங்வேக?
56 �ரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் னெப�ன் நியாயப்பிர�ாணம்.
57 நம்முமைடய கர்த்தராகிய இவேயசுகிறிஸ்துவினாவே� ந�க்கு 

னெஜயங்னெகாடுக்கிற வேதவனுக்கு ஸ்வேதாத்திரம்.
9. �த்கதயு 5 : 48

48 ஆமைகயால், பரவே�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண 
சற்குணராயிருக்கிறதுவேபா�, நீங்களும் பூரண 
சற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 468 : 8-15

வேகள்வி. — இருப்பது பற்றிய அறிவியல் அறிக்மைக என்ன?

பதில். — வாழ்க்மைகயில் உயிர், உண்மை�, புத்திசாலித்தனம், னெபாருள் 
எதுவும் இல்மை�. எல்�ாவே� எல்மை�யற்ற �னம் �ற்றும் அதன் 
எல்மை�யற்ற னெவளிப்பாடு, ஏனெனன்றால் கடவுள் எல்�ாவற்றிலும் 
இருக்கிறார். ஆவி அழியாத உண்மை�; விஷயம் �ரண பிமைழ. ஆவி 
உண்மை�யான �ற்றும் நித்திய�ானது; விஷயம் என்பது 
உண்மை�யற்றது �ற்றும் தற்காலிக�ானது. ஆவி கடவுள், �ற்றும் 
�னிதன் அவருமைடய உருவமும் சாயலும். ஆகவேவ �னிதன் னெபாருள் 
அல்�; அவர் ஆன்�ீகம்.

2. 275 : 1-9

னெபாருமைள இழக்க வாழ்க்மைக இல்மை�, ஆவி ஒருவேபாதும் 
இறக்கவில்மை�. னெபாருளுடன் �னதின் கூட்டு என்பது 
சர்வவல்�மை�யுள்ள �ற்றும் சர்வ வல்�மை�யுள்ள �னமைத 
புறக்கணிக்கும். இது கடவுள், ஆவியிலிருந்து வேதான்றியதல்�, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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நித்திய�ானதல்� என்பமைத இது காட்டுகிறது. எனவேவ விஷயம் 
கணிச�ான, உயிருள்ள, புத்திசாலித்தன�ானதல்�. னெதய்வீக 
அறிவியலின் னெதாடக்கப் புள்ளி என்னனெவன்றால், கடவுள், ஆவி, 
அமைனவருவே�, �ற்றும் வேவறு எந்த சக்தியும் �னமும் இல்மை� - கடவுள் 
அன்பு, எனவேவ அவர் னெதய்வீக வேகாட்பாடு.

3. 372 : 1 (விஷயம்)-17

விஷயம் உடம்பு சரியில்மை�, �னம் அழியாது. �ரண உடல் என்பது 
விஷயத்தில் �னதில் தவறான �ரண நம்பிக்மைக �ட்டுவே�. நீங்கள் 
விஷயத்மைத அமைழப்பது முதலில் தீர்வு, அடிப்பமைட �ரண �னதில் பிமைழ -
�ில்டனால் "குழப்பம் �ற்றும் பமைழய இரவு" என்று ஒப்பிடப்பட்டது. இந்த 
�ரண �னமைதப் பற்றிய ஒரு வேகாட்பாடு என்னனெவன்றால், அதன் 
உணர்வுகள் �னிதமைன இனப்னெபருக்கம் னெசய்ய�ாம், இரத்தம், சமைத 
�ற்றும் எலும்புகமைள உருவாக்க முடியும். இருப்பது னெதய்வீக �னம், 
அல்�து கடவுள் �ற்றும் அவரது வேயாசமைன, இந்த யுகத்தில் னெதளிவாக 
இருக்கும், ஆனால் விஷயம் �னிதனின் ஊடகம், அல்�து �னிதன் 
தனது னெசாந்த உருவக�ான சிந்தமைனயில் நுமைழய முடியும் என்ற 
நம்பிக்மைகக்கு, தன்மைன இமைணத்துக் னெகாள்ளுங்கள் அவரது னெசாந்த 
நம்பிக்மைககள், பின்னர் அவரது பத்திரங்கமைள னெபாருள் என்று 
அமைழக்கவும், அவர்களுக்கு னெதய்வீக சட்டம் என்று னெபயரிடுங்கள்.

�னிதன் கிறிஸ்தவ அறிவியமை� முற்றிலும் நிரூபிக்கும்வேபாது,
அவன் பரிபூரணனாக இருப்பான்.  அவனால் பாவம் னெசய்யவேவா,
துன்பப்படவேவா,  விஷயத்திற்கு உட்பட்டவனாகவேவா,  கடவுளுமைடய
சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படியவேவா முடியாது.  ஆமைகயால் அவர் பரவே�ாக
வேதவதூதர்கமைளப் வேபா� இருப்பார்.

4. 391 : 7-28

வேநாயின் ஆரம்ப அல்�து வே�ம்பட்ட கட்டங்களுக்கு குருட்டு �ற்றும் 
அமை�தியான ச�ர்ப்பிப்புக்கு பதி�ாக, அவர்களுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி 
அதிகரிக்கும். �னதின் வலிமை�யால் நிராகரிக்க முடியாத ஒரு 
ஊடுருவும் வலிமைய நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்மைகமைய 
நீக்குங்கள், இந்த வழியில் உடலில் வலியின் வளர்ச்சிமையத் தடுக்க�ாம்.
கடவுளின் எந்த சட்டமும் இந்த முடிவுக்குத் தமைடயாக இல்மை�. உங்கள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 21, 2021
தமை�ப்ப: விஷயம்

னெசாந்த பாவங்கமைளத் தவிர வேவனெறான்மைறயும் அனுபவிப்பது பிமைழ. 
கிறிஸ்து, அல்�து சத்தியம், �ற்ற எல்�ா துன்பங்கமைளயும் 
அழித்துவிடும், வே�லும் உங்கள் னெசாந்த பாவங்களுக்கான 
உண்மை�யான துன்பங்கள் பாவம் நிறுத்தப்படுவதால் விகிதத்தில் 
நின்றுவிடும்.

நீதி என்பது சட்டத்தின் தார்�ீக முக்கியத்துவம். அநீதி சட்டம் இல்�ாதமைத
அறிவிக்கிறது. "நான் உடம்பு சரியில்மை�" என்று உடல் னெசால்லும்வேபாது,
ஒருவேபாதும் குற்றத்மைத ஒப்புக் னெகாள்ளாதீர்கள். விஷயம் வேபச முடியாது 
என்பதால், அது வேபசும் �ரண �னம் இருக்க வேவண்டும்; எனவேவ ஒரு 
ஆர்ப்பாட்டத்துடன் அறிவிப்மைப சந்திக்கவும். "நான் உடம்பு சரியில்மை�" 
என்று நீங்கள் னெசான்னால், நீங்கள் குற்றத்மைத ஒப்புக்னெகாள்கிறீர்கள். 
உங்கள் விவேராதி உங்கமைள நீதிபதிக்கு (�ரண �னம்) ஒப்பமைடப்பார், 
நீதிபதி உங்களுக்கு தண்டமைன வழங்குவார். வேநாய்க்கு தன்மைன 
ஏதாவது அறிவித்து அதன் னெபயமைர அறிவிக்க புத்திசாலித்தனம் 
இல்மை�. �ரண �னம் �ட்டும் வாக்கியங்கள். ஆமைகயால், வேநாயுடன் 
உங்கள் னெசாந்த விதிமுமைறகமைள உருவாக்கி, உங்களுக்கும் 
�ற்றவர்களுக்கும் �ட்டும் இருங்கள்.

5. 393 : 16-4

னெதய்வீக �னம் நிர்வகிக்கிறது என்பமைதயும், விஞ்ஞான �னிதன் 
கடவுளின் அரசாங்கத்மைத பிரதிபலிக்கிறது என்பமைதயும் நீங்கள் 
புரிந்துனெகாள்வதில் உறுதியாக இருங்கள். எந்தனெவாரு சட்டத்தின் 
விமைளவாக விஷயம் வலிக்க�ாம், வீக்க�மைடயக்கூடும், 
வீக்க�மைடயக்கூடும் என்று பயப்பட வேவண்டாம், அது தானாகவேவ 
னெவளிப்படும் வேபாது, விஷயத்திற்கு வலி அல்�து வீக்கம் இருக்காது. 
உங்கள் உடல் ஒரு �ரத்தின் தண்டு அல்�து நீங்கள் நீட்டிய �ின்சார 
கம்பிமைய விட பதற்றம் அல்�து காயங்களால் பாதிக்கப்படாது, அது 
�ரண �னதுக்கு இல்மை�னெயன்றால்.

"உடலின் ஒளி கண்" என்று இவேயசு அறிவிக்கும்வேபாது, நிச்சய�ாக அவர் 
ஒளி என்பது �னமைதப் னெபாறுத்தது, சிக்க�ான நமைகச்சுமைவகள், 
னெ�ன்ஸ்கள், தமைசகள், கருவிழி �ற்றும் �ாணவர் �தீு அல்�, காட்சி 
உயிரினத்மைத உருவாக்குகிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�னிதன் ஒருவேபாதும் உடம்பு சரியில்மை�, ஏனெனன்றால் �னம் உடம்பு 
சரியில்மை�, விஷயம் இருக்க முடியாது. ஒரு தவறான நம்பிக்மைக 
என்பது வேசாதமைனயாளர் �ற்றும் வேசாதிக்கப்பட்டவர், பாவம் �ற்றும் 
பாவி, வேநாய் �ற்றும் அதன் காரணம். வேநாயில் அமை�தியாக இருப்பது 
நல்�து; நம்பிக்மைகயுடன் இருப்பது இன்னும் சிறந்தது; ஆனால் வேநாய் 
உண்மை�யானதல்� என்பமைதயும், சத்தியம் அதன் வேதாற்ற�ளிக்கும் 
யதார்த்தத்மைத அழிக்க முடியும் என்பமைதயும் புரிந்துனெகாள்வது 
எல்�ாவற்றிற்கும் வே��ானது, ஏனெனன்றால் இந்த புரிதல் உ�களாவிய 
�ற்றும் சரியான தீர்வாகும்.

6. 368 : 20-31

வாழ்க்மைகயும் �னிதனும் இந்த உடமை�த் தக்கமைவத்துக்னெகாள்கிறார்கள்
என்பமைத நாம் அறியும்வேபாது, உடல் நிமை�மை�களில் வாழ்க்மைக 
னெதாடர்ந்து இல்மை� என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. தீமை�, வேநாய் 
அல்�து இறப்பு இரண்டுவே� ஆன்�ீக�ாக இருக்க முடியாது, வே�லும் 
அவற்றில் உள்ள னெபாருள் நம்பிக்மைக ஒருவரின் ஆன்�ீக வளர்ச்சியின் 
விகிதத்தில் �மைறந்துவிடும். னெபாருளுக்கு நனவு அல்�து ஈவேகா 
இல்�ாததால், அது னெசயல்பட முடியாது; அதன் நிமை�மை�கள் 
�ாமையகள், �ற்றும் இந்த தவறான நிமை�மை�கள் எல்�ா வேநாய்களுக்கும்
ஆதார�ாக இருக்கின்றன. னெபாருளின் இருப்மைப ஒப்புக் னெகாள்ளுங்கள்,
வே�லும் இறப்பு (எனவேவ வேநாய்) உண்மை�யில் ஒரு அடித்தளத்மைதக் 
னெகாண்டுள்ளது என்பமைத நீங்கள் ஒப்புக்னெகாள்கிறீர்கள். னெபாருளின் 
இருப்மைப �றுக்கவும், னெபாருள் நிமை�மை�களில் உள்ள நம்பிக்மைகமைய 
நீங்கள் அழிக்க முடியும்.

7. 369 : 5-13

�னிதனின் னெபாருமைள �னித உணர்மைவ இழக்கும் விகிதாச்சாரத்தில், 
�னிதனாக எல்�ா நிறுவனங்களும், அந்த விகிதத்தில் �னிதன் அதன் 
எஜ�ானனாக �ாறுகிறான். அவர் உண்மை�கமைளப் பற்றிய ஒரு னெதய்வீக
உணர்வில் நுமைழகிறார், வே�லும் வேநாயுற்றவர்கமைளக் 
குணப்படுத்துவதற்கும், இறந்தவர்கமைள எழுப்புவதற்கும், அமை�க்கு 
வே�ல் நடப்பதற்கும் இவேயசுவின் இமைறயியமை� நிரூபிக்கிறார். இந்த 
னெசயல்கள் அமைனத்தும், னெபாருள் னெபாருள் என்ற நம்பிக்மைகயின் �தீு 
இவேயசுவின் கட்டுப்பாட்மைட னெவளிப்படுத்தியது, அது வாழ்க்மைகயின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 21, 2021
தமை�ப்ப: விஷயம்

நடுவராகவேவா அல்�து எந்தனெவாரு இருப்மைபக் கட்டினெயழுப்பவேவா 
முடியும்.

8. 151 : 18 (தி)-21

இரத்தம், இதயம், நுமைரயீரல், மூமைள வேபான்றவற்றுக்கு, கடவுளுக்கு 
எந்த சம்பந்தமும் இல்மை�. உண்மை�யான �னிதனின் ஒவ்னெவாரு 
னெசயல்பாடும் னெதய்வீக �னதினால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

9. 125: 31-2 (க்கு 1st.)

ஆகவேவ, னெபாருள் ஒரு �ரண நம்பிக்மைகமையத் தவிர வேவனெறான்று�ில்மை�
என்று நிரூபிக்கப்படும், ஒரு �னிதமைன அதன் கரி� நடவடிக்மைக அல்�து
இருப்பதாகக் கூறப்படுவதன் மூ�ம் பாதிக்க முற்றிலும் வேபாதாது.

10.   249 : 1-11

அறிவியமை� ஏற்றுக்னெகாள்வேவாம், உணர்வு-சாட்சியத்தின் 
அடிப்பமைடயில் அமைனத்து வேகாட்பாடுகமைளயும் மைகவிடுவேவாம், 
அபூரண �ாதிரிகள் �ற்றும் �ாமையயான னெகாள்மைககமைள 
மைகவிடுவேவாம்; ஆகவேவ, ந�க்கு ஒவேர கடவுள், ஒவேர �னம், �ற்றும் 
ஒரு பரிபூரணர், அவருமைடய சிறப்பான �ாதிரிகமைள 
உருவாக்குவேவாம்.

கடவுளின் பமைடப்பின் "ஆணும் னெபண்ணும்" வேதான்றட்டும். ஆவியின் 
னெதய்வீக சக்திமைய உணருவேவாம், நம்மை� வாழ்க்மைகயின் புதிய நிமை�க்கு
னெகாண்டு வருவேவாம், அழிக்கக்கூடிய எந்தனெவாரு �ரண அல்�து 
னெபாருள் சக்திமையயும் அங்கீகரிக்க �ாட்வேடாம். னெதய்வீக "இருக்கும் 
சக்திகளுக்கு" நாம் உட்பட்டுள்வேளாம் என்று �கிழ்வேவாம். இருப்பது 
உண்மை�யான அறிவியல். வாழ்க்மைகயின் வேவறு எந்தக் வேகாட்பாடும் 
அல்�து கடவுள் �ாமைய �ற்றும் புராணக் கமைத.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் வே�ரி வேபக்கர் எடி

தினச�ி ப4பம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஒவ்னெவாரு நாளும் னெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்னெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  னெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�னெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் வேநாக்கங்கள் அல்�து னெசயல்கமைள
விவேராதவே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்வேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
னெதய்வீக அன்பு �ட்டுவே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சவேகாதரத்துவம்,  னெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்வேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆவே�ாசமைன,  னெசல்வாக்கு னெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக னெசல்வாக்கு
னெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேவண்டும்.

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆவே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் னெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்னெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  வே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் னெசய்ய வேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கவேவா
புறக்கணிக்கவேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து னெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


