
 பக்கம் 1ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 30, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்நெ��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டனம்

ஞாயிற்றுக்கிழமை� மே� 30, 2021

தமை�ப்ப — பண்மை�ய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி,
அலியாஸ் நெ�ஸ்நெ��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம்,

கண்�னம்

மேகால்�ன் உமை�:  1 மேயாவான் 3 : 7

"பிள்மை%கமே% நீங்கள் ஒருவ�ாலும் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள்; நீதிமையச்
நெசய்கிறவன் அவர் நீதியுள்%வ�ாயிருக்கிறதுமேபா�த் தானும்

நீதியுள்%வனாயிருக்கிறான்."

நெபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  1 மேபதுரு 5 : 6-11 

6 ஆமைகயால், ஏற்றகா�த்திமே� மேதவன் உங்கமை% உயர்த்தும்படிக்கு, 
அவருமைடய ப�த்த மைகக்குள் அடங்கியிருங்கள்.

7 அவர் உங்கமை% விசா�ிக்கிறவ�ானபடியால், உங்கள் 
கவமை�கமை%நெயல்�ாம் அவர்மே�ல் மைவத்துவிடுங்கள்.

8 நெத%ிந்த புத்தியுள்%வர்க%ாயிருங்கள், விழித்திருங்கள்; ஏநெனனில்,
உங்கள் எதி�ா%ியாகிய பிசாசானவன் நெகர்ச்சிக்கிற சிங்கம்மேபால் 
எவமைன விழுங்க�ாமே�ா என்று வமைகமேதடிச் சுற்றித்தி�ிகிறான்.

9 விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து, அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள்.
10 கிறிஸ்து இமேயசுவுக்குள் நம்மை�த் த�து நித்திய �கிமை�க்கு 

அமைழத்தவ�ாயிருக்கிற சக� கிருமைபயும் நெபாருந்திய மேதவன்தாமே� 
நெகாஞ்சக்கா�ம் பாடநுபவிக்கிற உங்கமை%ச் சீர்ப்படுத்தி, 
ஸ்தி�ப்படுத்தி, ப�ப்படுத்தி, நிமை�நிறுத்துவா�ாக;

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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11 அவருக்கு �கிமை�யும் வல்�மை�யும் சதாகா�ங்க%ிலும் 
உண்டாயிருப்பதாக. ஆநெ�ன்.

பா�ம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. 2 நெதசமே�ானிக்மேகயர் 2 : 3, 4 (க்கு 1st ,)

3 எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்கமை% மே�ாசம்மேபாக்காதபடிக்கு 
எச்ச�ிக்மைகயாயிருங்கள்; ஏநெனனில் விசுவாச துமே�ாகம் முந்தி 
மேந�ிட்டு, மேகட்டின் �கனாகிய பாவ�னுஷன் நெவ%ிப்பட்டாநெ�ாழிய, 
அந்த நாள் வ�ாது.

4 அவன் எதிர்த்துநிற்கிறவனாயும், மேதவன் என்னப்படுவநெததுமேவா, 
ஆ�ாதிக்கப்படுவநெததுமேவா, அமைவநெயல்�ாவற்றிற்கும் மே��ாகத் 
தன்மைன உயர்த்துகிறவனாயும்.

2. 2 தீமே�ாத்மேதயு 3 : 1-5, 14-17

1 மே�லும், கமைடசிநாட்க%ில் நெகாடியகா�ங்கள் வருநெ�ன்று 
அறிவாயாக.

2 எப்படிநெயனில், �னுஷர்கள் தற்பி�ிய�ாயும், பணப்பி�ிய�ாயும், 
வீம்புக்கா��ாயும், அகந்மைதயுள்%வர்க%ாயும், 
தூஷிக்கிறவர்க%ாயும், தாய் தகப்பன்�ாருக்குக் 
கீழ்ப்படியாதவர்க%ாயும், நன்றியறியாதவர்க%ாயும், 
ப�ிசுத்த�ில்�ாதவர்க%ாயும்,

3 சுபாவ அன்பில்�ாதவர்க%ாயும், இணங்காதவர்க%ாயும், அவதூறு 
நெசய்கிறவர்க%ாயும், இச்மைசயடக்க�ில்�ாதவர்க%ாயும், 
நெகாடுமை�யுள்%வர்க%ாயும், நல்மே�ாமை�ப் பமைகக்கிறவர்க%ாயும்,

4 துமே�ாகிக%ாயும், துணிக�முள்%வர்க%ாயும், 
இறு�ாப்புள்%வர்க%ாயும், மேதவப்பி�ிய�ாயி�ா�ல் 
சுகமேபாகப்பி�ிய�ாயும்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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5 மேதவபக்தியின் மேவஷத்மைதத் த�ித்து அதின் நெப�மைன 
�றுதலிக்கிறவர்க%ாயும் இருப்பார்கள்; இப்படிப்பட்டவர்கமை% நீ 
விட்டு வி�கு.

14 நீ கற்று நிச்சயித்துக்நெகாண்டமைவக%ில் நிமை�த்திரு; அமைவகமை% 
இன்னா�ிடத்தில் கற்றாய் என்று நீ அறிந்திருக்கிறது�ல்�ா�ல்,

15 கிறிஸ்து இமேயசுமைவப்பற்றும் விசுவாசத்தினாமே� உன்மைன 
இ�ட்சிப்புக்மேகற்ற ஞானமுள்%வனாக்கத்தக்க ப�ிசுத்த மேவத 
எழுத்துக்கமை%, நீ சிறுவயதுமுதல் அறிந்தவநெனன்றும் உனக்குத் 
நெத�ியும்.

16 மேவதவாக்கியங்கநெ%ல்�ாம் மேதவஆவியினால் 
அரு%ப்பட்டிருக்கிறது; மேதவனுமைடய �னுஷன் மேதறினவனாகவும், 
எந்த நற்கி�ிமையயுஞ் நெசய்யத் தகுதியுள்%வனாகவும் இருக்கும்படி,

17 அமைவகள் உபமேதசத்துக்கும், கடிந்துநெகாள்ளுதலுக்கும் 
சீர்திருத்தலுக்கும், நீதிமையப் படிப்பிக்குதலுக்கும் 
பி�மேயாFனமுள்%மைவக%ாயிருக்கிறது.

3. 1 இ�ாஜாக்கள் 13: 11-21 (से 4th,), 22, 24 (க்கு :)

11 கிழவனான ஒரு தீர்க்கத�ிசி நெபத்மேதலிமே� குடியிருந்தான்; அவன் 
கு�ா�ர் வந்து மேதவனுமைடய �னுஷன் அன்மைறய தினம் 
நெபத்மேதலிமே� நெசய்த எல்�ாச் நெசய்மைககமை%யும், அவன் 
�ாFாமேவாமேட நெசான்ன வார்த்மைதகமை%யும் தங்கள் தகப்பனுக்கு 
அறிவித்தார்கள்.

12 அப்நெபாழுது அவர்கள் தகப்பன்: அவன் எந்த வழி மேபானான் என்று 
அவர்கமை%க் மேகட்டான். யூதாவிலிருந்து வந்த மேதவனுமைடய 
�னுஷன் மேபானவழி இன்னநெதன்று அவன் கு�ா�ர் 
பார்த்திருந்தபடியால்,

13 அவன் தன் கு�ா�ருடமேன: கழுமைதயின்மே�ல் மேசணம்மைவத்துக் 
நெகாடுங்கள் என்றான்; அவர்கள் கழுமைதயின்மே�ல் 
மேசணம்மைவத்துக் நெகாடுத்தபின், அவன் அதின்மே�ல் ஏறி,

14 மேதவனுமைடய �னுஷமைனத் நெதாடர்ந்துமேபாய், ஒரு கர்வாலி 
��த்தின்கீழ் உட்கார்ந்திருக்கிற அவமைனக் கண்டு: 
யூதாவிலிருந்துவந்த மேதவனுமைடய �னுஷன் நீர்தானா என்று 
அவமைனக் மேகட்டதற்கு; அவன், நான் தான் என்றான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.



 பக்கம் 4ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 30, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்நெ��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டனம்

15 அப்நெபாழுது அவமைன மேநாக்கி: என்மேனாமேட வீட்டுக்கு வந்து அப்பம் 
புசியும் என்றான்.

16 அதற்கு அவன்: நான் உம்மே�ாமேட திரும்பவும் உம்மே�ாமேட உள்மே% 
மேபாகவு�ாட்மேடன்; இந்த ஸ்த�த்திமே� உம்மே�ாமேட நான் அப்பம் 
புசிக்கவும் தண்ணீர் குடிக்கவு�ாட்மேடன்.

17 ஏநெனன்றால் நீ அப்பம் புசியா�லும், அங்மேக தண்ணீர் குடியா�லும், 
நீ மேபானவழியாய்த் திரும்பிவ�ா�லும் இரு என்று கர்த்தருமைடய 
வார்த்மைத எனக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்றான்.

18 அதற்கு அவன்: உம்மை�ப்மேபா� நானும் தீர்க்கத�ிசிதான்; அவன் 
அப்பம் புசித்துத் தண்ணீர் குடிக்க, நீ அவமைனத் திருப்பி, உன் 
வீட்டுக்கு அமைழத்துக் நெகாண்டுவா என்று ஒரு தூதன் கர்த்தருமைடய 
வார்த்மைதயாக என்மேனாமேட நெசான்னான் என்று அவனிடத்தில் 
நெபாய் நெசான்னான்.

19 அப்நெபாழுது அவன் இவமேனாமேட திரும்பிப் மேபாய், இவன் வீட்டிமே� 
அப்பம் புசித்துத் தண்ணீர் குடித்தான்.

20 அவர்கள் பந்தியில் உட்கார்ந்திருக்கிறமேபாது, அவமைனத் 
திருப்பிக்நெகாண்டு வந்த தீர்க்கத�ிசிக்குக் கர்த்தருமைடய வார்த்மைத 
உண்டானதினால்,

21 அவன் யூதாவிலிருந்து வந்த மேதவனுமைடய �னுஷமைனப் பார்த்துச் 
சத்த�ிட்டு, உன் மேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கற்பித்த 
கட்டமை%மைய நீ மைகக்நெகாள்%ா�ல் கர்த்தருமைடய வாக்மைக �ீறி,

22 அப்பம் புசிக்கவும் தண்ணீர் குடிக்கவும் மேவண்டாம் என்று அவர் 
வி�க்கின ஸ்த�த்திற்கு நீ திரும்பி, அப்பம் புசித்துத் தண்ணீர் 
குடித்தபடியினால், உன்னுமைடய பிமே�தம் உன் பிதாக்க%ின் 
கல்�மைறயிமே� மேசருவதில்மை� என்று கர்த்தர் நெசால்லுகிறார் 
என்றான்.

24 அவன் மேபானபிற்பாடு வழியிமே� ஒரு சிங்கம் அவனுக்கு எதிர்ப்பட்டு
அவமைனக் நெகான்றுமேபாட்டது.

4. சங்கீதம் 43 : 1, 2 (க்கு:), 3-5

1 மேதவமேன, நீர் என் நியாயத்மைத விசா�ித்து, பக்தியில்�ாத 

Fாதியாமே�ாடு எனக்காக வழக்காடி, சூதும் அநியாயமு�ான 

�னுஷனுக்கு என்மைனத் தப்புவியும்.
2 என் அ�ணாகிய மேதவன் நீர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 30, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்நெ��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
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3 உ�து நெவ%ிச்சத்மைதயும் உ�து சத்தியத்மைதயும் அனுப்பியருளும்; 

அமைவகள் என்மைன நடத்தி, உ�து ப�ிசுத்த பர்வதத்திற்கும் உ�து 

வாசஸ்த�ங்களுக்கும் என்மைனக் நெகாண்டுமேபாவதாக.
4 அப்நெபாழுது நான் மேதவனுமைடய பீடத்தண்மைடக்கும், எனக்கு 

ஆனந்த �கிழ்ச்சியாயிருக்கிற மேதவனிடத்திற்கும் பி�மேவசிப்மேபன். 

மேதவமேன, என் மேதவமேன, உம்மை�ச் சு��ண்ட�த்தால் துதிப்மேபன்.
5 என் ஆத்து�ாமேவ, நீ ஏன் க�ங்குகிறாய்? ஏன் எனக்குள் 

தியங்குகிறாய்? மேதவமைன மேநாக்கிக் காத்திரு; என் முகத்திற்கு 
இ�ட்சிப்பும் என் மேதவனு�ாயிருக்கிறவமை� நான் இன்னும் 

துதிப்மேபன்.

5. எமேபசியர் 4 : 1-3, 13-15

1 ஆத�ால், கர்த்தர்நி�ித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்குச் 
நெசால்லுகிற புத்திநெயன்னநெவனில், நீங்கள் அமைழக்கப்பட்ட 
அமைழப்புக்குப் பாத்தி�வான்க%ாய் நடந்து,

2 �ிகுந்த �னத்தாழ்மை�யும் சாந்தமும் நீடிய நெபாறுமை�யும் 
உமைடயவர்க%ாய், அன்பினால் ஒருவமை�நெயாருவர் தாங்கி,

3 ச�ாதானக்கட்டினால் ஆவியின் ஒருமை�மையக் 
காத்துக்நெகாள்வதற்கு Fாக்கி�மைதயாயிருங்கள்.

13 அவர், சி�மை� அப்மேபாஸ்த��ாகவும், சி�மை�த் 
தீர்க்கத�ிசிக%ாகவும், சி�மை�ச் சுவிமேசஷக�ாகவும், சி�மை� 
மே�ய்ப்ப�ாகவும், மேபாதக�ாகவும் ஏற்படுத்தினார்.

14 நாம் இனிக் குழந்மைதக%ாயி�ா�ல், �னுஷருமைடய சூதும் 
வஞ்சிக்கிறதற்மேகதுவான தந்தி�முமுள்% மேபாதக�ாய் ப�வித 
காற்றினாமே� அமை�கமை%ப்மேபா� அடிபட்டு 
அமை�கிறவர்க%ாயி�ா�ல்,

15 அன்புடன் சத்தியத்மைதக் மைகநெகாண்டு தமை�யாகிய 
கிறிஸ்துவுக்குள் எல்�ாவற்றிமே�யும், நாம் 
வ%ருகிறவர்க%ாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் நெசய்தார்.

6. எமேபசியர் 6 : 10-18 (க்கு ,), 23, 24

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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10 கமைடசியாக, என் சமேகாத�மே�, கர்த்த�ிலும் அவருமைடய சத்துவத்தின்
வல்�மை�யிலும் ப�ப்படுங்கள்.

11 நீங்கள் பிசாசின் தந்தி�ங்கமே%ாடு எதிர்த்துநிற்கத் 
தி�ாணியுள்%வர்க%ாகும்படி, மேதவனுமைடய 
சர்வாயுதவர்க்கத்மைதயும் த�ித்துக்நெகாள்ளுங்கள்.

12 ஏநெனனில், �ாம்சத்மேதாடும் இ�த்தத்மேதாடு�ல்�, 
துமை�த்தனங்கமே%ாடும், அதிகா�ங்கமே%ாடும், இப்பி�பஞ்சத்தின் 
அந்தகா� மே�ாகாதிபதிகமே%ாடும், வான�ண்ட�ங்க%ிலுள்% 
நெபால்�ாத ஆவிக%ின் மேசமைனகமே%ாடும் ந�க்குப் மேபா�ாட்டம் 
உண்டு.

13 ஆமைகயால், தீங்குநா%ிமே� அமைவகமை% நீங்கள் எதிர்க்கவும், 
சக�த்மைதயும் நெசய்துமுடித்தவர்க%ாய் நிற்கவும் 
தி�ாணியுள்%வர்க%ாகும்படிக்கு, மேதவனுமைடய 
சர்வாயுதவர்க்கத்மைதயும் எடுத்துக்நெகாள்ளுங்கள்.

14 சத்தியம் என்னும் கச்மைசமைய உங்கள் அமை�யில் கட்டினவர்க%ாயும் 
நீதிநெயன்னும் �ார்க்கவசத்மைதத் த�ித்தவர்க%ாயும்;

15 ச�ாதானத்தின் சுவிமேசஷத்திற்கு�ிய ஆயத்தம் என்னும் 
பாத�ட்மைசமையக் கால்க%ிமே� நெதாடுத்தவர்க%ாயும்,

16 நெபால்�ாங்கன் எய்யும் அக்கினியாஸ்தி�ங்கமை%நெயல்�ாம் 
அவித்துப்மேபாடத்தக்கதாய், எல்�ாவற்றிற்கும் மே��ாக 
விசுவாசநெ�ன்னும் மேகடகத்மைதப் பிடித்துக்நெகாண்டவர்க%ாயும் 
நில்லுங்கள்.

17 இ�ட்சணியநெ�ன்னும் தமை�ச்சீ�ாமைவயும், மேதவவசன�ாகிய 
ஆவியின் பட்டயத்மைதயும் எடுத்துக்நெகாள்ளுங்கள்.

18 எந்தச் ச�யத்திலும் சக�வித�ான மேவண்டுதமே�ாடும் 
விண்ணப்பத்மேதாடும் ஆவியினாமே� நெFபம்பண்ணி, 
அதன்நெபாருட்டு �ிகுந்த �னஉறுதிமேயாடும் சக� 
ப�ிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் மேவண்டுதமே�ாடும் 
விழித்துக்நெகாண்டிருங்கள்.

23 பிதாவாகிய மேதவனாலும் கர்த்த�ாகிய இமேயசுகிறிஸ்துவினாலும், 
சமேகாத�ருக்குச் ச�ாதானமும் விமேசஷத்மேதாடுகூடிய அன்பும் 
உண்டாவதாக.

24 நம்முமைடய கர்த்த�ாகிய இமேயசுகிறிஸ்துவினிடத்தில் அழியாத 
அன்புடமேன அன்புகூருகிற யாவமே�ாடும் கிருமைப 
உண்டாயிருப்பதாக. ஆநெ�ன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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அறிவியல் �ற்றும் ஆமே�ாக்கியம்

1. 100 : 1-11

நெ�ஸ்நெ��ிசம் அல்�து வி�ங்கு காந்தவியல் முதன்முதலில் 1775 ஆம் 
ஆண்டில் நெFர்�னியில் நெ�ஸ்��ால் கவனத்திற்குக் 
நெகாண்டுவ�ப்பட்டது. அநெ��ிக்க மைசக்மே%ாபீடியாவின் கூற்றுப்படி, 
இந்த சக்தி என்று அமைழக்கப்படுவமைத அவர் கருதினார், இது ஒரு 
உயி�ினத்தால் �ற்நெறான்றுக்கு மே�ல் நெசலுத்தப்பட�ாம் என்று அவர் 
கூறினார், இது மேநாமையக் குமைறப்பதற்கான ஒரு வழியாகும். அவ�து 
முன்நெ�ாழிவுகள் பின்வரு�ாறு:

"வான உடல்கள்,  பூ�ி �ற்றும் அனிமே�ஷன் நெசய்யப்பட்ட
நெபாருட்களுக்கு இமைடமேய ப�ஸ்ப� நெசல்வாக்கு உள்%து.  வி�ங்கு
உடல்கள் இந்த முகவ�ின் நெசல்வாக்கால் பாதிக்கப்படுகின்றன,
ந�ம்புக%ின் நெபாருள் மூ�ம் தன்மைனப் ப�ப்புகின்றன."

2. 101 : 21-11

வி�ங்குக%ின் காந்தத்தின் நெசயல்பாடுகள் குறித்து ஆசி�ிய�ின் 
நெசாந்த அவதானிப்புகள், இது ஒரு தீர்வு முகவர் அல்� என்பமைதயும், 
அமைதப் பின்பற்றுபவர்க%ிடமும், அமைத எதிர்க்காத அவர்க%ின் 
குடி�க்கள் �ீதும் அதன் விமை%வுகள் தார்�ீக �ற்றும் உடல் ��ணத்திற்கு 
வழிவகுக்கும் என்பமைதயும் அவளுக்கு உணர்த்துகின்றன.

வி�ங்குக%ின் காந்தவியல் மேநாமையக் குமைறக்க அல்�து 
குணப்படுத்துவதாகத் மேதான்றினால், இந்த மேதாற்றம் ஏ�ாற்றும், 
ஏநெனனில் பிமைழயின் பிமைழயின் விமை%வுகமை% நீக்க முடியாது. 
பிமைழயின் கீழ் அச க�ியம் ஆறுதலுக்கு விரும்பத்தக்கது. �ாமையயின் 
விமை%மைவத் தவி�, ச�ீபத்தில் ஹிப்னாடிசம் என்று அமைழக்கப்படும் 
வி�ங்கு காந்தத்தின் விமை%வு எந்த நிகழ்விலும் இல்மை�. அதிலிருந்து
நெபறப்பட்ட எந்தநெவாரு நன்மை�யும் ஆழ்ந்த �ந்தி�த்தில் ஒருவ�ின் 
நம்பிக்மைகக்கு விகிதாசா��ாகும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 30, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்நெ��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டனம்

வி�ங்கு காந்தத்திற்கு விஞ்ஞான அடித்த%ம் இல்மை�, ஏநெனன்றால் 
கடவுள் உண்மை�யான, இணக்க�ான �ற்றும் நித்திய�ான 
அமைனத்மைதயும் நிர்வகிக்கிறார், அவருமைடய சக்தி வி�ங்கு அல்�து 
�னிதனல்�. விஞ்ஞான வி�ங்கு காந்தவியல், நெ�ஸ்நெ��ிசம் அல்�து 
ஹிப்னாடிசம் ஆகியவற்றில் ஒரு நம்பிக்மைக �ற்றும் இந்த நம்பிக்மைக 
வி�ங்கு என்பது அதன் அடிப்பமைட, பு�னாய்வு, சக்தி அல்�து 
யதார்த்தம் ஆகியவற்மைறக் நெகாண்டிருக்கவில்மை�, அர்த்தத்தில் இது 
��ண �னம் என்று அமைழக்கப்படுபவ�ின் உண்மை�யற்ற கருத்தாகும்.

ஆவியின் ஒரு உண்மை�யான ஈர்ப்பு உள்%து. துருவத்திற்கு ஊசிமைய 
சுட்டிக்காட்டுவது இந்த அமைனத்மைதயும் தழுவும் சக்திமைய அல்�து 
கடவு%ின் ஈர்ப்மைப குறிக்கிறது, நெதய்வீக �னம்.

3. 102 : 16-23

வி�ங்குக%ின் காந்தத்தின் மே�சான வடிவங்கள் �மைறந்து வருகின்றன,
மே�லும் அதன் ஆக்கி��ிப்பு அம்சங்கள் முன்னால் வருகின்றன. ��ண 
சிந்தமைனயின் இருண்ட இமைடநெவ%ிக%ில் �மைறந்திருக்கும் குற்றத்தின் 
தறிகள், ஒவ்நெவாரு �ணி மேந�மும் நெநசவு வமை�கள் �ிகவும் சிக்க�ான 
�ற்றும் நுட்ப�ானமைவ. வி�ங்குக%ின் காந்தத்தின் தற்மேபாமைதய 
முமைறகள் �ிகவும் இ�கசிய�ானமைவ, அமைவ வயமைத 
சகிப்புத்தன்மை�யற்றமைவயாக ஆக்குகின்றன, மே�லும் குற்றவா%ி 
விரும்பும் விஷயத்தில் அக்கமைறயின்மை�மைய உருவாக்குகின்றன.

4. 95 : 28-3

முட்டாள்தன�ான �ாமையக%ால் ஈர்க்கப்பட்ட உ�கம், குழந்மைத 
பருவத்தின் நெதாட்டிலில் தூங்கிக் நெகாண்டிருக்கிறது, 
�ணிமேந�ங்கமை%க் கனவு காண்கிறது. நெபாருள் உணர்வு இருப்பு 
உண்மை�கமை% நெவ%ிப்படுத்தாது; ஆனால் ஆன்�ீக உணர்வு �னித 
நனமைவ நித்திய சத்திய�ாக உயர்த்துகிறது. �னிதகு�ம் நெ�துவாக 
பாவ உணர்வில் இருந்து ஆன்�ீக பு�ிதலுக்கு முன்மேனறுகிறது; 
எல்�ாவற்மைறயும் ச�ியாகக் கற்றுக்நெகாள்% விருப்ப�ில்�ா�ல், 
கிறிஸ்தவ�ண்ட�த்மைத சங்கிலிக%ால் பிமைணக்கிறது.

5. 102: 30-5 (க்கு 1st.)

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 30, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்நெ��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
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தீமை� சக்தி அல்� என்பமைத �னிதகு�ம் கற்றுக்நெகாள்% மேவண்டும்.
அதன் சர்வாதிகா�ம் என்று அமைழக்கப்படுவது ஒன்று�ில்�ாத ஒரு
கட்ட�ாகும். கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் தீய �ாஜ்யத்மைத நெகடுத்துவிடுகிறது,
மே�லும் குடும்பங்க%ிலும் பாசத்மைதயும் நல்நெ�ாழுக்கத்மைதயும் முன்னமே�
ஊக்குவிக்கிறது.  அப்மேபாஸ்த�ன் பவுல் தீமை�யின் உருவத்மைத "இந்த
உ�கத்தின் கடவுள்" என்று குறிப்பிடுகிறார், மே�லும் அமைத மேநர்மை�யற்ற
தன்மை� �ற்றும் வஞ்சகத்தன்மை� என்று மே�லும் வமை�யறுக்கிறார்.

6. 103 : 15-17, 29-7

நன்மை�யின் அதிகபட்சம் எல்மை�யற்ற கடவுள் �ற்றும் அவருமைடய 
மேயாசமைன, அமைனத்துமே�. தீமை� என்பது ஒரு கற்பமைனயான நெபாய்.

உண்மை�யில் எந்த ��ண �னமும் இல்மை�, இதன் விமை%வாக ��ண 
சிந்தமைன �ற்றும் விருப்பத்தின் சக்தி எதுவும் இல்மை�. வாழ்க்மைகயும் 
இருப்பும் கடவு%ிட�ிருந்து வந்தமைவ. கிறிஸ்தவ அறிவியலில், 
�னிதனால் எந்தத் தீங்கும் நெசய்ய முடியாது, ஏநெனன்றால் விஞ்ஞான 
எண்ணங்கள் உண்மை�யான எண்ணங்கள், கடவு%ிட�ிருந்து 
�னிதனுக்குச் நெசல்கின்றன.

கிறிஸ்தவ அறிவியல் �ற்றும் வி�ங்கு காந்தவியல் இ�ண்டும் 
பு�ிந்துநெகாள்%ப்படும்மேபாது, அமைவ நெதாமை�தூ� மேததியில் 
இருக்காது என்பதால், இந்த புத்தகத்தின் ஆசி�ியர் ஏன் அநியாய�ாக
துன்புறுத்தப்பட்டு ஆடுக%ின் ஆமைடக%ில் ஓநாய்க%ால் 
நெபாய்யுமை�க்கப்பட்டார் என்பமைதக் காண�ாம்.

7. 105 : 22-29

தப்பித்த குற்றவா%ிமையப் மேபான்ற தனது வ%ர்ந்த �ன சக்திகமை% யார்
பயன்படுத்துகிறார்கமே%ா,  அவர் புதிய நெகாடுமை�கமை%ச் நெசய்ய
வாய்ப்புள்%து. கடவுள் அவமை�க் மைகது நெசய்வார். நெதய்வீக நீதி அவமை�
நிர்வகிக்கும்.  அவ�து பாவங்கள் அவ�து கழுத்தில் �ில்ஸ்மேடான்க%ாக
இருக்கும்,  அவ�ானம் �ற்றும் ��ணத்தின் ஆழத்திற்கு அவமை�
எமைடமேபாடும்.  பிமைழயின் மே�ாசம் அதன் அழிமைவ முன்னறிவிக்கிறது,
மே�லும் பண்மைடய மேகாட்பாட்மைட உறுதிப்படுத்துகிறது:  "நெதய்வங்கள்
யாமை� அழிக்கும், அவர்கள் முதலில் மைபத்தியம் நெசய்கிறார்கள்."

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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கண்டனம்

8. 542 : 19-26

கடவு%ின் நெசாந்த வழியில் சத்தியத்மைத கண்டுபிடித்து அழிக்கட்டும், 
�னித நீதி நெதய்வீகத்மைத வடிவமை�க்கட்டும். பாவம் அதன் முழு 
தண்டமைனமையயும் நெபறும், அது என்ன, என்ன நெசய்கிறது என்பதற்காக. 
நீதி பாவிமையக் குறிக்கிறது, மே�லும் கடவு%ின் வழிகமை% அகற்ற 
மேவண்டாம் என்று �னிதர்களுக்குக் கற்பிக்கிறது. நெசாந்த ந�கத்மைத 
நெபாறாமை�ப்படுத்த, நீதி தன்மைன முன்மைவக்க, கடவு%ின் கட்டமை%கமை%
�ீறும் நெபாய்மையக் கூறுகிறது.

9. 96 : 11-4

"இருண்ட �ணி விடியற்காமை�யில் முந்தியுள்%து."

இந்த நெபாருள் உ�கம் இப்மேபாது கூட மு�ண்பட்ட சக்திக%ின் அ�ங்காக
�ாறி வருகிறது. ஒரு பக்கத்தில் கருத்து மேவறுபாடு �ற்றும் திமைகப்பு 
இருக்கும்; �றுபுறம் அறிவியல் �ற்றும் அமை�தி இருக்கும். நெபாருள் 
நம்பிக்மைககமை% உமைடப்பது பஞ்சம் �ற்றும் நெகாள்மை%மேநாய், விருப்பம்
�ற்றும் துய�ம், பாவம், மேநாய் �ற்றும் இறப்பு எனத் மேதான்ற�ாம், 
அமைவ ஒன்று�ில்�ாதது மேதான்றும் வமை� புதிய கட்டங்கமை%க் 
கருதுகின்றன. இந்த இமைடயூறுகள் பிமைழயின் இறுதி வமை� நெதாடரும், 
ஆன்�ீக சத்தியத்தில் அமைனத்து மு�ண்பாடுகளும் விழுங்கப்படும்.

ஒரு தார்�ீக மேவதியியலில் ��ண பிமைழ �மைறந்துவிடும். இந்த �ன 
நெநாதித்தல் நெதாடங்கியது, நம்பிக்மைகயின் அமைனத்து பிமைழகளும் 
பு�ிந்துநெகாள்ளும் வமை� நெதாடரும். நம்பிக்மைக �ாறக்கூடியது, ஆனால் 
ஆன்�ீக பு�ிதல் �ாறாதது.

இந்த நிமைறவு நெநருங்கி வருவதால்,  நெதய்வீக அறிவியலுக்கு ஏற்ப
தனது மேபாக்மைக வடிவமை�த்தவர் இறுதிவமை� சகித்துக்நெகாள்வார்.
நெபாருள் அறிவு குமைறந்து ஆன்�ீக பு�ிதல் அதிக�ிக்கும் மேபாது,
உண்மை�யான நெபாருள்கள் நெபாருள் �ீதியாக பதி�ாக �ன�ீதியாக
மைகது நெசய்யப்படும்.

இந்த இறுதி மே�ாதலின் மேபாது, நெபால்�ாத �னம் அதிக தீமை�மைய 
நிமைறமேவற்றுவதற்கான வழிகமை%க் கண்டறிய முயற்சிக்கும்; ஆனால் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 30, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்நெ��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டனம்

கிறிஸ்தவ அறிவியமை�ப் பு�ிந்துநெகாள்பவர்கள் குற்றங்கமை%த் 
தடுப்பார்கள். பிமைழமைய நெவ%ிமேயற்ற அமைவ உதவும். அவர்கள் சட்டம் 
ஒழுங்மைக ப�ா��ிப்பார்கள், மே�லும் இறுதி முழுமை�யின் உறுதிப்பாட்மைட 
�கிழ்ச்சியுடன் காத்திருப்பார்கள்.

10.   97 : 21-25

ப�ந்த உண்மை�கள் தங்களுக்கு எதி�ாக �ிகவும் நெபாய்மையக் 
காட்டுகின்றன, ஏநெனன்றால் அமைவ �மைறப்பிலிருந்து பிமைழமையக் 
நெகாண்டு வருகின்றன. உண்மை�மைய உச்ச�ிக்க மைத�ியம் மேதமைவ; 
உயர்ந்த சத்தியம் அவளுமைடய கு�மை� உயர்த்துவதால், சத்த�ில்�ா�ல் 
கத்துகிறது, அதன் நெசய�ற்ற ஒலி எப்மேபாதும் �றதிக்குள் அமை�தியாக 
இருக்கும் வமை�.

தினச�ி க�மை�கள்

வழங்கியவர் மே��ி மேபக்கர் எடி

தினச�ி நெஜபம்

ஒவ்நெவாரு நாளும் நெFபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்நெவாரு
உறுப்பின�ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய �ாஜ்யம் வா;"  நெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�நெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை%யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க%ிடமும் பாசத்மைத வ%ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ%ட்டும்!

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 4

மேநாக்கங்கள் �ற்றும் நெசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க%ின் மேநாக்கங்கள் அல்�து நெசயல்கமை%
விமே�ாதமே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்மேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
நெதய்வீக அன்பு �ட்டுமே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை%யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சமேகாத�த்துவம்,  நெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 30, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்நெ��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டனம்

பி�திபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்மேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க%ிலிருந்தும்,  தீர்க்கத�ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆமே�ாசமைன,  நெசல்வாக்கு நெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக நெசல்வாக்கு
நெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட மேவண்டும்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 1

க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி��ிப்பு �னந� ஆமே�ாசமைனகளுக்கு எதி�ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் நெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்நெவாரு உறுப்பின�ின்
கடமை�யாகும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ�து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் நெசய்ய மேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கமேவா
புறக்கணிக்கமேவா கூடாது. அவருமைடய கி�ிமையக%ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேFம்ஸ் மைபபி%ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க%ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.


