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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஏப்ரல் 3, 2022

தமை�ப்ப — உண்மை�யற்ற தன்மை�

ககால்டன் உமைர:  க�ாத்தியர் 3 : 3

"ஆவியினாலே� ஆரம்பம்பண்ணின நீங்கள் இப்பபாழுது �ாம்சத்தினாலே�
முடிவுபபறப்லேபாகிறீர்கலே/ா? நீங்கள் இத்தமைன புத்தியீனரா?"

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:  க�ாத்தியர் 3: 1
1 பகாரிந்தியர் 3: 16, 18 
2 பகாரிந்தியர் 4: 18 

2 கபதுரு 1: 16, 19

1 நீங்கள் சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படியா�ற்லேபாகத்தக்கதாக உங்கமை/ 
�யக்கினவன் யார்? இலேயசுகிறிஸ்து சிலுமைவயி�மைறயப்பட்டவராக
உங்கள் கண்களுக்குமுன் பிரத்தியட்ச�ாய் உங்களுக்குள்லே/ 
பவ/ிப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலேர.

16 நீங்கள் லேதவனுமைடய ஆ�ய�யிருக்கிறீர்கப/ன்றும், லேதவனுமைடய 
ஆவி உங்க/ில் வாச�ாயிருக்கிறாபரன்றும் 
அறியாதிருக்கிறீர்க/ா?

18 ஒருவனும் தன்மைனத்தாலேன வஞ்சியாதிருப்பானாக, 
இவ்வு�கத்திலே� உங்க/ிப�ாருவன் தன்மைன ஞானிபயன்று 
எண்ணினால் அவன் ஞானியாகும்படிக்குப் 
மைபத்தியக்காரனாகக்கடவன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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18 ஏபனனில், காணப்படுகிறமைவகள் அநித்திய�ானமைவகள், 
காணப்படாதமைவகலே/ா நித்திய�ானமைவகள்.

16 நாங்கள் தந்திர�ான கட்டுக்கமைதகமை/ப் பின்பற்றினவர்க/ாக 
அல்�, அவருமைடய �கத்துவத்மைதக் கண்ணாரக் கண்டவர்க/ாகலேவ
நம்முமைடய கர்த்தராகிய இலேயசுகிறிஸ்துவின் வல்�மை�மையயும் 
வருமைகமையயும் உங்களுக்கு அறிவித்லேதாம். 

19 அதிக உறுதியான தீர்க்கதரிசனமும் ந�க்கு உண்டு; 
பபாழுதுவிடிந்து விடிபவள்/ி உங்கள் இருதயங்க/ில் 
உதிக்கு�/வும் இருளுள்/ ஸ்த�த்தில் பிரகாசிக்கிற 
வி/க்மைகப்லேபான்ற அவ்வசனத்மைதக் கவனித்திருப்பது 
ந��ாயிருக்கும்.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஆதியாக�ம் 1: 1, 26 (க்கு :), 27, 31 (க்கு 1st.)

1 ஆதியிலே� லேதவன் வானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் சிருஷ்டித்தார்.
26 பின்பு லேதவன்: ந�து சாய�ாகவும் ந�து ரூபத்தின்படிலேயயும் 

�னுஷமைன உண்டாக்குலேவா�ாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் 
�ச்சங்கமை/யும், ஆகாயத்துப் பறமைவகமை/யும், 
�ிருகFீவன்கமை/யும், பூ�ியமைனத்மைதயும், பூ�ியின்லே�ல் ஊரும் 
சக�ப் பிராணிகமை/யும் ஆ/க்கடவர்கள் என்றார்.

27 லேதவன் தம்முமைடய சாய�ாக �னுஷமைனச் சிருஷ்டித்தார், 
அவமைனத் லேதவசாய�ாகலேவ சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பபண்ணு�ாக 
அவர்கமை/ச் சிருஷ்டித்தார்.

31 அப்பபாழுது லேதவன் தாம் உண்டாக்கின எல்�ாவற்மைறயும் 
பார்த்தார், அது �ிகவும் நன்றாயிருந்தது.

2. ஆதியாக�ம் 2: 6, 7

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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6 அப்பபாழுது மூடுபனி பூ�ியிலிருந்து எழும்பி, பூ�ிமையபயல்�ாம் 
நமைனத்தது.

7 லேதவனாகிய கர்த்தர் �னுஷமைனப் பூ�ியின் �ண்ணினாலே� 
உருவாக்கி, Fவீசுவாசத்மைத அவன் நாசியிலே� ஊதினார், �னுஷன் 
Fவீாத்து�ாவானான்.

3. ஆதியாக�ம் 6: 1, 5 (இமைறவன்)

1 �னுஷர் பூ�ியின்லே�ல் பபருகத் துவக்கி, அவர்களுக்கு 
கு�ாரத்திகள் பிறந்தலேபாது:

5 �னுஷனுமைடய அக்கிர�ம் பூ�ியிலே� பபருகினது என்றும், அவன் 
இருதயத்து நிமைனவுக/ின் லேதாற்றப�ல்�ாம் நித்தமும் 
பபால்�ாதலேத என்றும், கர்த்தர் கண்டு,

4. கரா�ர் 1: 13 (க்கு 2nd,), 16 (க்கு ;), 18-23, 25 (க்கு 1st.)

13 இப்லேபாது நான் உங்கமை/ அறியாதவர்க/ாக இருக்க�ாட்லேடன், 
சலேகாதரர்கலே/,

16 கிறிஸ்துவின் சுவிலேசஷத்மைதக் குறித்து நான் பவட்கப்பலேடன்; முன்பு
யூதரிலும் பின்பு கிலேரக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவபனவலேனா 
அவனுக்கு இரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது 
லேதவபப�னாயிருக்கிறது.

18 சத்தியத்மைத அநியாயத்தினாலே� அடக்கிமைவக்கிற �னுஷருமைடய 
எல்�ாவித அவபக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விலேராத�ாய், 
லேதவலேகாபம் வானத்திலிருந்து பவ/ிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

19 லேதவமைனக்குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்லே/ 
பவ/ிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது; லேதவலேன அமைத அவர்களுக்கு 
பவ/ிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

20 எப்படிபயன்றால், காணப்படாதமைவக/ாகிய அவருமைடய நித்திய 
வல்�மை� லேதவத்துவம் என்பமைவகள், 
உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறமைவக/ினாலே�, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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உ�கமுண்டானதுமுதற்பகாண்டு, பத/ிவாய்க் காணப்படும்; 
ஆத�ால் அவர்கள் லேபாக்குச்பசால்� இட�ில்மை�.

21 அவர்கள் லேதவமைன அறிந்தும், அவமைரத் லேதவபனன்று 
�கிமை�ப்படுத்தா�லும், ஸ்லேதாத்திரியா�லு�ிருந்து, தங்கள் 
சிந்தமைனக/ினாலே� வீணரானார்கள், உணர்வில்�ாத 
அவர்களுமைடய இருதயம் இரு/மைடந்தது.

22 அவர்கள் தங்கமை/ ஞானிகப/ன்று பசால்லியும் 
பயித்தியக்காரராகி,

23 அழிவில்�ாத லேதவனுமைடய �கிமை�மைய அழிவுள்/ �னுஷர்கள் 
பறமைவகள் �ிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இமைவகளுமைடய 
ரூபங்களுக்கு ஒப்பாக �ாற்றினார்கள்.

25 லேதவனுமைடய சத்தியத்மைத அவர்கள் பபாய்யாக �ாற்றி, 
சிருஷ்டிகமைரத் பதாழுது லேசவியா�ல் சிருஷ்டிமையத் பதாழுது 
லேசவித்தார்கள், அவலேர என்பறன்மைறக்கும் ஸ்லேதாத்திரிக்கப்பட்டவர்.
ஆப�ன்.

5. 1 கயாவான் 2: 24, 26, 27

24 ஆமைகயால் ஆதிமுதல் நீங்கள் லேகள்விப்பட்டது உங்க/ில் 
நிமை�த்திருக்கக்கடவது; ஆதிமுதல் நீங்கள் லேகள்விப்பட்டது 
உங்க/ில் நிமை�த்திருந்தால், நீங்களும் கு�ாரனிலும் பிதாவிலும் 
நிமை�த்திருப்பீர்கள்.

26 உங்கமை/ வஞ்சிக்கிறவர்கமை/க் குறித்து இமைவகமை/ உங்களுக்கு 
எழுதியிருக்கிலேறன்.

27 நீங்கள் அவராலே� பபற்ற அபிலேஷகம் உங்க/ில் 
நிமை�த்திருக்கிறது, ஒருவரும் உங்களுக்குப் 
லேபாதிக்கலேவண்டுவதில்மை�; அந்த அபிலேஷகம் 
சக�த்மைதயுங்குறித்து உங்களுக்குப் லேபாதிக்கிறது; அது 
சத்திய�ாயிருக்கிறது, பபாய்யல்�, அது உங்களுக்குப் 
லேபாதித்தபடிலேய அவரில் நிமை�த்திருப்பீர்க/ாக.

6. �ாற்கு 1: 14 (இகயசு), 15, 29-32, 39-42

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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14 லேயாவான் காவலில் மைவக்கப்பட்ட பின்பு, இலேயசு கலிலே�யாவிலே� 
வந்து, லேதவனுமைடய ராஜ்யத்தின் சுவிலேசஷத்மைதப் பிரசங்கித்து:

15 கா�ம் நிமைறலேவறிற்று, லேதவனுமைடய ராஜ்யம் ச�ீப�ாயிற்று; 
�னந்திரும்பி, சுவிலேசஷத்மைத விசுவாசியுங்கள் என்றார்.

29 உடலேன அவர்கள் பFப ஆ�யத்மைத விட்டுப் புறப்பட்டு, 
யாக்லேகாலேபாடும் லேயாவாலேனாடுங்கூட, சலீே�ான் அந்திலேரயா 
என்பவர்களுமைடய வீட்டில் பிரலேவசித்தார்கள்;

30 அங்லேக சலீே�ானுமைடய �ா�ி Fுர�ாய்க் கிடந்தாள்; உடலேன அவர்கள் 
அவமை/க்குறித்து அவருக்குச் பசான்னார்கள்.

31 அவர் கிட்டப்லேபாய், அவள் மைகமையப் பிடித்து, அவமை/த் 
தூக்கிவிட்டார்; உடலேன Fுரம் அவமை/ விட்டு நீங்கிற்று; அப்பபாழுது
அவள் அவர்களுக்குப் பணிவிமைடபசய்தாள்.

32 சாயங்கா��ாகிச் சூரியன் அஸ்த�ித்தலேபாது, சக� 
பிணியா/ிகமை/யும், பிசாசுபிடித்தவர்கமை/யும், அவரிடத்தில் 
பகாண்டுவந்தார்கள்.

39 கலிலே�யா நாபடங்கும் அவர்களுமைடய பFபஆ�யங்க/ில் அவர் 
பிரசங்கம் பண்ணிக்பகாண்டும், பிசாசுகமை/த் துரத்திக்பகாண்டும்
இருந்தார்.

40 அப்பபாழுது குஷ்டலேராகி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து, அவர் 
முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு: உ�க்குச் சித்த�ானால் என்மைனச் 
சுத்த�ாக்க உம்�ால் ஆகும் என்று லேவண்டிக்பகாண்டான்.

41 இலேயசு �னதுருகி, மைகமைய நீட்டி, அவமைனத் பதாட்டு: எனக்குச் 
சித்தமுண்டு, சுத்த�ாகு என்றார்.

42 இப்படி அவர் பசான்னவுடலேன, குஷ்டலேராகம் அவமைன விட்டு 
நீங்கிற்று, அவன் சுத்த�ானான்.

7. லூக்கா 9: 38-44 (க்கு :), 55 (நஙீ்கள்)

38 அவர்க/ில் ஒருவன் சத்த�ிட்டு: லேபாதகலேர, என் �கமைனக் 
கடாட்சித்தரு/ லேவண்டுப�ன்று உம்மை� 
லேவண்டிக்பகாள்ளுகிலேறன், அவன் எனக்கு ஒலேர 
பிள்மை/யாயிருக்கிறான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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39 ஒரு ஆவி அவமைனப் பிடிக்கிறது, அப்பபாழுது அவன் அ�றுகிறான்.
அது அவமைன நுமைரதள்/ அமை�க்கழித்து அவமைனக் 
கசக்கினபின்பும், அவமைன விட்டு நீங்குவது அரிதாயிருக்கிறது.

40 அமைதத் துரத்திவிடும்படி உம்முமைடய சீஷமைர 
லேவண்டிக்பகாண்லேடன், அவர்க/ால் கூடா�ற்லேபாயிற்று என்றான்.

41 இலேயசு பிரதியுத்தர�ாக: விசுவாச�ில்�ாத �ாறுபாடான சந்ததிலேய, 
எதுவமைரக்கும் நான் உங்கலே/ாடிருந்து, உங்க/ிடத்தில் 
பபாறுமை�யாயிருப்லேபன்? உன் �கமைன இங்லேக பகாண்டுவா 
என்றார்.

42 அவன் ச�ீபித்துவருமைகயில், பிசாசு அவமைனக் கீலேழ தள்/ி, 
அமை�க்கழித்தது. இலேயசு அந்த அசுத்த ஆவிமைய அதட்டி, 
இமை/ஞமைனக் குண�ாக்கி, அவன் தகப்பனிடத்தில் அவமைன 
ஒப்புக்பகாடுத்தார்.

43 அப்பபாழுது எல்�ாரும் லேதவனுமைடய �கத்துவத்மைதக் குறித்துப் 
பிர�ித்தார்கள். இலேயசு பசய்த யாமைவயுங்குறித்து அமைனவரும் 
ஆச்சரியப்படுமைகயில் அவர் தம்முமைடய சீஷர்கமை/ லேநாக்கி:

44 நீங்கள் இந்த வார்த்மைதகமை/க் கவன�ாய்க் லேகளுங்கள்; 
�னுஷகு�ாரன் �னுஷர் மைகக/ில் 
ஒப்புக்பகாடுக்கப்படப்லேபாகிறார் என்றார்.

55 அவர் திரும்பிப்பார்த்து: நீங்கள் இன்ன ஆவியுள்/வர்கப/ன்பமைத 
அறியீர்கள் என்று அதட்டி,

8. கரா�ர் 6 : 1, 14-16

1 ஆமைகயால் என்ன பசால்லுலேவாம்? கிருமைப பபருகும்படிக்குப் 
பாவத்திலே� நிமை�நிற்க�ாம் என்று பசால்லுலேவா�ா? கூடாலேத.

14 நீங்கள் நியாயப்பிர�ாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிரா�ல் கிருமைபக்குக் 
கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால், பாவம் உங்கமை/ லே�ற்பகாள்/�ாட்டாது.

15 இதினால் என்ன? நாம் நியாயப்பிர�ாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிரா�ல் 
கிருமைபக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவஞ்பசய்ய�ா�ா? 
கூடாலேத.

16 �ரணத்துக்லேகதுவான பாவத்துக்கானாலும், நீதிக்லேகதுவான 
கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும், எதற்குக் கீழ்ப்படியும்படி உங்கமை/ 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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அடிமை�க/ாக ஒப்புக்பகாடுக்கிறீர்கலே/ா, அதற்லேக கீழ்ப்படிகிற 
அடிமை�க/ாயிருக்கிறீர்கப/ன்று அறியீர்க/ா?

9. 1 பதசக�ானிக்ககயர் 2 : 12 (நட), 13

12 ...தம்முமைடய ராஜ்யத்திற்கும் �கிமை�க்கும் உங்கமை/ அமைழத்த 
லேதவனுக்குப் பாத்திர�ாக நடங்கள்.

13 ஆமைகயால், நீங்கள் லேதவவசனத்மைத எங்க/ாலே� லேகள்விப்பட்டு 
ஏற்றுக்பகாண்டலேபாது, அமைத �னுஷர் வசன�ாக 
ஏற்றுக்பகாள்/ா�ல், லேதவவசன�ாகலேவ ஏற்றுக்பகாண்டதினாலே� 
நாங்கள் இமைடவிடா�ல் லேதவனுக்கு 
ஸ்லேதாத்திரஞ்பசலுத்துகிலேறாம்; அது ப�ய்யாகலேவ 
லேதவவசனந்தான், விசுவாசிக்கிற உங்களுக்குள்லே/ அது பப�னும் 
பசய்கிறது.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 468 : 12-15

ஆவி உண்மை�யானது �ற்றும் நித்திய�ானது; விஷயம் 
உண்மை�யற்றது �ற்றும் தற்காலிக�ானது. ஆவியானவர் கடவுள், 
�னிதலேன அவருமைடய சாய�ாகவும் உருவ�ாகவும் இருக்கிறார். 
எனலேவ �னிதன் பபாருள் அல்�; அவர் ஆன்�ீகம்.

2. 277 : 24 (ஒற்றுமை�யின்மை�)-32

ஸ்பிரிட் லேபா�ல்�ா�ல் இருப்பது விஷயம், �ற்றும் உண்மை�யானது 
பதய்வீக�ானது அல்�, - இது ஒரு �னித கருத்து. லே�ட்டர் என்பது 
அறிக்மைகயின் பிமைழ. முன்னுமைரயில் உள்/ இந்த பிமைழ, அது 
நுமைழயும் ஒவ்பவாரு அறிக்மைகயிலும் முடிவில் பிமைழகளுக்கு 
வழிவகுக்கிறது. விஷயத்மைதப் பற்றி நாம் பசால்�லேவா அல்�து 
நம்பலேவா எதுவும் அழியாதது, ஏபனன்றால் பபாருள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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தற்காலிக�ானது, எனலேவ இது ஒரு �ரண நிகழ்வு, ஒரு �னித 
கருத்து, சி� லேநரங்க/ில் அழகானது, எப்லேபாதும் பிமைழயானது.

3. 521 : 26-2

ஆதியாக�த்தின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கடவுள் �ற்றும் 
பிரபஞ்சம் பற்றிய இந்த பபாருள் பார்மைவயின் அறிக்மைக உள்/து, 
இது முன்னர் பதிவு பசய்யப்பட்ட விஞ்ஞான உண்மை�க்கு லேநர் 
எதிரானது. பிமைழ அல்�து பபாரு/ின் வர�ாறு, உண்மை�யாக 
இருந்தால், ஆவியின் சர்வ வல்�மை�மைய ஒதுக்கி மைவக்கும்; ஆனால் 
அது உண்மை�க்கு முரணான தவறான வர�ாறு.

4. 522 : 21-24, 29-1

�னிதமைனப் பற்றிய கடவு/ின் ஒ/ிரும் கண்டனங்கள், அவரது 
உருவத்தில் காணப்படாதலேபாது, ஆவியின் லேதாற்றம், காரணத்மைத 
நம்பமைவத்து, இந்த பபாருள் சிருஷ்டிமைய பபாய்யாக அறிவிப்பதில் 
பவ/ிப்பாட்டுடன் ஒத்துப்லேபாகிறது.

வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு �ரணம், தவறு �ற்றும் பவறுப்மைப 
உண்டாக்கு�ா? பமைடப்பா/ி தன் பமைடப்மைப கண்டிப்பாரா? பதய்வீக 
சட்டத்தின் தவறாத லேகாட்பாடு �ாறுகிறதா அல்�து �னந்திரும்புகிறதா? 
அப்படி இருக்க முடியாது.

5. 523 : 7-10

பபாரு/ின் பமைடப்புகள் ஒரு மூடுபனி அல்�து தவறான கூற்றில் 
இருந்து அல்�து �ர்�ப்படுத்துதலில் இருந்து எழுகின்றன, 
உண்மை�க்கும் பபாய்க்கும் இமைடயில் கடவுள் எழுப்பும் வானத்திலிருந்து
அல்�து புரிதலிலிருந்து அல்�.

6. 360 : 13-21

அன்புள்/ வாசகலேர, எந்த �னப் படம் அல்�து பவ/ிப்புற சிந்தமைன 
உங்களுக்கு உண்மை�யானதாக இருக்கும் - பபாருள் அல்�து 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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தமை�ப்ப: உண்மை�யற்ற தன்மை�

ஆன்�ீகம்? இரண்டும் உன்னிடம் இருக்க முடியாது. நீங்கள் உங்கள் 
பசாந்த இ�ட்சியத்மைத பவ/ிப்படுத்துகிறீர்கள். இந்த இ�ட்சியம் 
தற்காலிக�ானது அல்�து நித்திய�ானது. ஆவி அல்�து பபாருள் 
உங்கள் �ாதிரி. நீங்கள் இரண்டு �ாதிரிகமை/ மைவத்திருக்க 
முயற்சித்தால், நமைடமுமைறயில் உங்க/ிடம் எதுவும் இல்மை�. ஒரு 
கடிகாரத்தில் உள்/ ஊசல் லேபா�, நீங்கள் முன்னும் பின்னு�ாக 
வீசப்படுவீர்கள், பபாரு/ின் வி�ா எலும்புகமை/த் தாக்கி, 
உண்மை�யான �ற்றும் உண்மை�யற்றவற்றுக்கு இமைடயில் 
ஊச�ாடுவீர்கள்.

7. 285 : 7-14

அப்படியானால், துன்பப்பட்டு, பாவம் பசய்து, இறக்கும் பபாருள் 
ஆளுமை� என்றால் என்ன? இது �னிதனல்�, கடவு/ின் உருவமும் 
உருவமும், ஆனால் �னிதனின் லேபாலி, தமை�கீழ் சாயல், பாவம், லேநாய் 
�ற்றும் �ரணம் என்று அமைழக்கப்படும் ஒப்பற்ற தன்மை�. ஒரு �னிதன் 
கடவு/ின் உண்மை�யான உருவம் என்ற கூற்றின் உண்மை�யற்ற 
தன்மை�, ஆவி �ற்றும் பபாருள், �னம் �ற்றும் உடல் ஆகியவற்றின் எதிர் 
இயல்புக/ால் வி/க்கப்படுகிறது, ஒன்று புத்திசாலித்தனம், 
�ற்பறான்று அறிவாற்றல் அல்�.

8. 278 : 12-16

அந்த விஷயம் கணிச�ானது அல்�து உயிரும் உணர்வும் பகாண்டது, 
இது �னிதர்க/ின் தவறான நம்பிக்மைகக/ில் ஒன்றாகும், லே�லும் அது 
ஒரு அனு�ான �ரண உணர்வில் �ட்டுலே� உள்/து. எனலேவ, நாம் ஆவி 
�ற்றும் சத்தியத்மைத அணுகும்லேபாது, நாம் பபாரு/ின் உணர்மைவ 
இழக்கிலேறாம்.

9. 171 : 25-30

பபாரு/ின் விதிகள் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ, �னம் இல்�ாத 
இடத்தில் புத்திசாலித்தனமும் உயிரும் இருக்கும் என்ற தவறான 
நம்பிக்மைககலே/ தவிர லேவறில்மை�. இந்த தவறான நம்பிக்மைககள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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தான் எல்�ா பாவங்களுக்கும் லேநாய்களுக்கும் காரணம். இதற்கு 
லேநர்�ாறான உண்மை�, புத்திசாலித்தனமும் வாழ்க்மைகயும் ஆன்�ீகம், 
ஒருலேபாதும் பபாருள் அல்�, பாவம், லேநாய் �ற்றும் �ரணத்மைத 
அழிக்கிறது.

10.   79 : 17 �ட்டுக�

இலேயசு தீய ஆவிகமை/ அல்�து தவறான நம்பிக்மைககமை/ விரட்டினார்.

11.   476 : 28-8

�னித பிள்மை/கள் அல்�, கடவு/ின் பிள்மை/கமை/ப் பற்றி 
லேபசுமைகயில், இலேயசு, "லேதவனுமைடய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் 
இருக்கிறது; அதாவது, உண்மை�யும் அன்பும் உண்மை�யான �னிதனில் 
ஆட்சி பசய்கின்றன, கடவு/ின் சாயலில் �னிதன் வீழ்ச்சியமைடயாத 
�ற்றும் நித்திய�ானவன் என்பமைதக் காட்டுகிறது. இலேயசு அறிவியலில் 
ஒரு பரிபூரண �னிதமைனப் பார்த்தார், பாவம் பசய்யும் சாவுக்லேகதுவான 
�னிதன் �னிதர்களுக்குத் லேதான்றும் இடத்தில் அவருக்குத் 
லேதான்றினார். இந்த பரிபூரண �னிதனில் இரட்சகர் கடவு/ின் பசாந்த 
சாயமை�க் கண்டார், லே�லும் �னிதமைனப் பற்றிய இந்த சரியான பார்மைவ
லேநாயுற்றவர்கமை/க் குணப்படுத்தியது. ஆகலேவ, கடவுளுமைடய ராஜ்யம் 
சிமைதவில்�ாதது, உ�க/ாவியது, �னிதன் தூய்மை�யானவன், 
பரிசுத்த�ானவன் என்று இலேயசு கற்பித்தார். (இங்கிருந்து 
ப�ாழிபபயர்க்கவும்). �னிதன் ஆன்�ாவிற்கு ஒரு பபாருள் 
வாழ்விட�ல்�; அவலேர ஆன்�ீகம். ஆன்�ா, ஆன்�ாவாக இருப்பதால், 
நிமைறவற்ற அல்�து பபாரு/ில் காணப்படவில்மை�.

12.   461 : 24-30

பிமைழமையப் பற்றிய உண்மை� என்னபவன்றால், அந்த பிமைழ 
உண்மை�யல்�, எனலேவ அது உண்மை�யற்றது. பாவத்தின் பிமைழ 
அல்�து உண்மை�யற்ற தன்மை�மைய அறிவியல் பூர்வ�ாக நிரூபிக்க, 
நீங்கள் முதலில் பாவத்தின் கூற்மைறப் பார்க்க லேவண்டும், பின்னர் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.
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அமைத அழிக்க லேவண்டும். அலேதச�யம், லேநாயின் பிமைழ அல்�து 
உண்மை�யற்ற தன்மை�மைய அறிவியல் பூர்வ�ாக நிரூபிக்க, நீங்கள் 
�னத/வில் லேநாமையப் பார்க்கா�ல் இருக்க லேவண்டும்; பின்னர் நீங்கள் 
அமைத உணர �ாட்டீர்கள், அது அழிக்கப்படும்.

13.   339 : 11-19

விஞ்ஞானம் தீமை�யின் உண்மை�யற்ற தன்மை�மைய நிரூபிக்கிறது 
என்பதிலிருந்து ஒரு பாவி எந்த ஊக்கத்மைதயும் பபற முடியாது, 
ஏபனன்றால் பாவி பாவத்மைத நிF�ாக்குவார் - உண்மை�யற்றமைத 
உண்மை�யாக்குவார், இதனால் "லேகாபத்தின் நாளுக்கு எதிராக 
லேகாபத்மைத" குவிப்பார். அவர் தனக்பகதிரான ஒரு சதித்திட்டத்தில் 
இமைணகிறார், - அவர் ஏ�ாற்றப்பட்ட லே�ாச�ான உண்மை�யின்மை�க்கு 
தனது பசாந்த விழிப்புணர்வுக்கு எதிராக. பாவத்மைத �னந்திரும்பி, 
உண்மை�யற்றமைத மைகவிடுபவர்க/ால் �ட்டுலே� தீமை�யின் 
உண்மை�யற்ற தன்மை�மைய முழுமை�யாக புரிந்து பகாள்/ முடியும்.

14.   205 : 15-21

தவறிமைழக்கப்பட்ட (நன்மை�க்கும் தீமை�க்கும் விஷயம் 
புத்திசாலித்தன�ாக இருக்கும் என்று நம்புவது தவறு), மூடுபனிகள் 
சிதறும்லேபாது அல்�து அமைவ ப�ல்லியதாக உருகும்லேபாது �ட்டுலே� 
கடவு/ின் பத/ிவான காட்சிகமை/ப் பிடிக்க முடியும். இது உண்மை�யான 
லேயாசமைனமையக் குறிக்கிறது - நன்மை�யின் லே��ாதிக்கம் �ற்றும் 
யதார்த்தம், தீமை�யின் ஒன்று�ில்�ாத தன்மை� �ற்றும் உண்மை�யற்ற 
தன்மை�.

15.   368 : 10-19

பிமைழ என்பது சத்தியத்மைதப் லேபா�லேவ உண்மை�யானது, தீமை� என்பது 
நன்மை�க்கு ச�ம் என்ற பகாடிய நம்பிக்மைககளுக்கு எதிராக, 
நல்லிணக்கத்மைதப் லேபா�லேவ முரண்பாடும் இயல்பானது, லேநாய் �ற்றும் 
பாவத்தின் அடிமை�த்தனத்திலிருந்து விடுதமை� கிமைடக்கும் என்ற 
நம்பிக்மைக கூட நரம்புகளுக்கு உத்லேவகம் அ/ிக்கவில்மை�. முயற்சி. 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 3, 2022
தமை�ப்ப: உண்மை�யற்ற தன்மை�

பிமைழமைய விட இருப்பது என்ற சத்தியத்தின் �தீு அதிக நம்பிக்மைகயும், 
விஷயத்மைத விட ஆவியின் �தீு அதிக நம்பிக்மைகயும், இறப்மைப விட 
வாழ்வதில் அதிக நம்பிக்மைகயும், �னிதமைன விட கடவுள் �தீு அதிக 
நம்பிக்மைகயும் வரும்லேபாது, எந்த பபாருள் சார்ந்த அனு�ானங்களும் 
நம்மை�த் தடுக்க முடியாது. லேநாயுற்றவர்கமை/க் குணப்படுத்துதல் 
�ற்றும் பிமைழமைய அழிக்கும்.

16.   521 : 12 (நாங்கள்)-17

�னிதன் சடப்பபாரு/ாகப் பமைடக்கப்பட்டான் என்ற எதிர் 
அனு�ானத்திலிருந்து வி�கி, ந�து பார்மைவமைய பமைடப்பின் ஆன்�ீகப் 
பதிவின் பக்கம் திருப்ப லேவண்டும், அது புரிந்துணர்விலும் இதயத்திலும் 
"மைவரத்தின் முமைனயுடன்" �ற்றும் ஒரு லேதவமைதயின் லேபனாவில் 
பபாறிக்கப்பட லேவண்டும்.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் லே�ரி லேபக்கர் எடி

தினசரி ப7பம்

ஒவ்பவாரு நாளும் பFபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  பதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை/யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க/ிடமும் பாசத்மைத வ/ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ/ட்டும்!

சர்ச் மைகலேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க/ின் லேநாக்கங்கள் அல்�து பசயல்கமை/
விலேராதலே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்லேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.



 பக்கம் 13ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஏப்ரல் 3, 2022
தமை�ப்ப: உண்மை�யற்ற தன்மை�

பதய்வீக அன்பு �ட்டுலே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை/யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சலேகாதரத்துவம்,  பதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்லேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க/ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆலே�ாசமைன,  பசல்வாக்கு பசலுத்துதல் அல்�து தவறாக பசல்வாக்கு
பசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட லேவண்டும்.

சர்ச் மைகலேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆலே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  லே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பசய்ய லேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கலேவா
புறக்கணிக்கலேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக/ால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகலேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை/ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேFம்ஸ் மைபபி/ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க/ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை/ உள்/டக்கியது.


