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ககால்டன் உமைர:  சங்கதீம் 34 : 22

"கர்த்தர் த�து ஊழியக்காரரின் ஆத்து�ாமைவ �ீட்டுக்ககாள்ளுகிறார்;
அவமைர நம்புகிற ஒருவன்மே�லும் குற்றஞ்சு�ராது."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:    சங்கீதம் 34: 1-5, 22

1 கர்த்தமைர நான் எக்கா�த்திலும் ஸ்மேதாத்திரிப்மேபன்; அவர் துதி 
எப்மேபாதும் என் வாயிலிருக்கும்.

2 கர்த்தருக்குள் என் ஆத்து�ா மே�ன்மை�பாராட்டும்; 
சிறுமை�ப்பட்டவர்கள் அமைதக்மேகட்டு �கிழுவார்கள்.

3 என்மேனாமேடகூடக் கர்த்தமைர �கிமை�ப்படுத்துங்கள்; நாம் ஒரு�ித்து 
அவர் நா�த்மைத உயர்த்துமேவா�ாக.

4 நான் கர்த்தமைரத் மேதடிமேனன், அவர் எனக்குச் கசவிககாடுத்து, 
என்னுமைடய எல்�ாப் பயத்துக்கும் என்மைன நீங்க�ாக்கிவிட்டார்.

5 அவர்கள் அவமைர மேநாக்கிப்பார்த்துப் பிரகாச�மைடந்தார்கள்; 
அவர்கள் முகங்கள் கவட்கப்படவில்மை�.

22 கர்த்தர் த�து ஊழியக்காரரின் ஆத்து�ாமைவ 
�ீட்டுக்ககாள்ளுகிறார்; அவமைர நம்புகிற ஒருவன்மே�லும் 
குற்றஞ்சு�ராது.

பாடம் பிரசங்கம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.
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மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 121: 1-8

1 எனக்கு ஒத்தாமைச வரும் பர்வதங்களுக்கு மேநராக என் 
கண்கமை? ஏகறடுக்கிமேறன்.

2 வானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து 
எனக்கு ஒத்தாமைச வரும்.

3 உன் காமை�த் தள்?ாடகவாட்டார்; உன்மைனக் காக்கிறவர் 
உறங்கார்.

4 இமேதா, இஸ்ரமேவமை�க் காக்கிறவர் உறங்குவது�ில்மை� 
தூங்குகிறது�ில்மை�.

5 கர்த்தர் உன்மைனக் காக்கிறவர்; கர்த்தர் உன் வ�துபக்கத்திமே� 
உனக்கு நிழ�ாயிருக்கிறார்.

6 பகலிமே� கவயி�ாகிலும், இரவிமே� நி�வாகிலும் உன்மைனச் 
மேசதப்படுத்துவதில்மை�.

7 கர்த்தர் உன்மைன எல்�ாத் தீங்குக்கும் வி�க்கிக் காப்பார்; அவர் 
உன் ஆத்து�ாமைவக் காப்பாற்றுவார்.

8 கர்த்தர் உன் மேபாக்மைகயும் உன் வரத்மைதயும் இதுமுதற்ககாண்டு 
என்மைறக்குங் காப்பார்.

2. கயாசுவா 22 : 1 (கயாசுவா)-6

1 அப்கபாழுது மேயாசுவா ரூபனியமைரயும் காத்தியமைரயும் 
�னாமேசயின் பாதிக்மேகாத்திரத்மைதயும் அமைழத்து,

2 அவர்கமை? மேநாக்கி: கர்த்தருமைடய தாசனாகிய மே�ாமேச 
உங்களுக்குக் கட்டமை?யிட்டமைவகமை?கயல்�ாம் நீங்கள் 
மைகக்ககாண்டீர்கள்; நான் உங்களுக்குக் கட்டமை?யிட்ட யாவிலும் 
என் கசாற்படி கசய்தீர்கள்.

3 நீங்கள் இதுவமைரக்கும் அமேநக நா?ாக உங்கள் சமேகாதரமைரக் 
மைகவிடா�ல், உங்கள் மேதவனாகிய கர்த்தருமைடய கட்டமை?மையக் 
காத்துக்ககாண்டு நடந்தீர்கள்.

4 இப்கபாழுதும் உங்கள் மேதவனாகிய கர்த்தர் தாம் உங்கள் 
சமேகாதரருக்குச் கசால்லியிருந்தபடிமேய, அவர்கமை? 
இமை?ப்பாறப்பண்ணினார்; ஆமைகயால் கர்த்தரின் தாசனாகிய 
மே�ாமேச மேயார்தானுக்கு அப்புறத்திமே� உங்களுக்குக் ககாடுத்த 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.
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உங்கள் காணியாட்சியான மேதசத்திலிருக்கிற உங்கள் 
கூடாரங்களுக்குத் திரும்பிப் மேபாங்கள்.

5 ஆனாலும் நீங்கள் உங்கள் மேதவனாகிய கர்த்தரில் அன்புகூர்ந்து, 
அவருமைடய வழிக?ிக�ல்�ாம் நடந்து, அவர் கற்பமைனகமை?க் 
மைகக்ககாண்டு, அவமைரப் பற்றிக்ககாண்டிருந்து, அவமைர உங்கள் 
முழு இருதயத்மேதாடும் உங்கள் முழு ஆத்து�ாமேவாடும் 
மேசவிக்கிறதற்காக, கர்த்தரின் தாசனாகிய மே�ாமேச உங்களுக்குக் 
கற்பித்த கற்பமைனயின்படிமேயயும் நியாயப்பிர�ாணத்தின்படிமேயயும்
கசய்யும்படி�ாத்திரம் கவகு சாவதான�ாயிருங்கள் என்றான்.

6 இவ்வித�ாய் மேயாசுவா அவர்கமை? ஆசீர்வதித்து, அவர்கமை? 
அனுப்பிவிட்டான்; அவர்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்குப் 
மேபாய்விட்டார்கள்.

3. கயாசுவா 23 : 1-6, 14

1 கர்த்தர் இஸ்ரமேவமை�ச் சுற்றிலும் இருந்த அவர்களுமைடய எல்�ாச் 
சத்துருக்க?ாலும் யுத்த�ில்�ாபடிக்கு இமை?ப்பாறப்பண்ணி 
அமேநகநாள் கசன்றபின்பு, மேயாசுவா வயது கசன்று 
முதிர்ந்தவனானமேபாது,

2 மேயாசுவா இஸ்ரமேவலின் மூப்பமைரயும், தமை�வமைரயும், 
நியாயாதிபதிகமை?யும், அதிபதிகமை?யும், �ற்ற எல்�ாமைரயும் 
அமைழப்பித்து, அவர்கமை? மேநாக்கி: நான் வயது கசன்று 
முதிர்ந்தவனாமேனன்.

3 உங்கள் மேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக இந்தச் சக� 
Bாதிகளுக்கும் கசய்த யாமைவயும் நீங்கள் கண்டீர்கள்; உங்கள் 
மேதவனாகிய கர்த்தர் தாமே� உங்களுக்காக யுத்தம்பண்ணினார்.

4 பாருங்கள், மேயார்தான் முதல் நான் நிர்மூ��ாக்கினமைவகளும், 
மே�ற்கிலுள்? கபரிய சமுத்திர�ட்டும் இன்னும் 
�ீதியாயிருக்கிறமைவகளு�ான சக� Bாதிக?ின் மேதசத்மைதயும் 
சீட்டுப்மேபாட்டு; உங்களுக்கு, உங்கள் மேகாத்திரங்களுக்குத் 
தக்கதாய், சுதந்தர�ாகப் பங்கிட்மேடன்.

5 உங்கள் மேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குச் கசான்னபடிமேய, நீங்கள் 
அவர்களுமைடய மேதசத்மைதக் கட்டிக்ககாள்ளும்படிக்கு, உங்கள் 
மேதவனாகிய கர்த்தர் தாமே� அவர்கமை? உங்களுக்கு முன்பாகத் 
துரத்தி, உங்கள் பார்மைவயினின்று அகற்றிப்மேபாடுவார்.

6 ஆமைகயால் மே�ாமேசயின் நியாயப்பிர�ாண புஸ்தகத்தில் 
எழுதியிருக்கிறமைதவிட்டு, வ�துபுற�ாகிலும் இடதுபுற�ாகிலும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.
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வி�கிப்மேபாகா�ல், அமைதகயல்�ாம் மைகக்ககாள்?வும் கசய்யவும் 
நிர்ணயம் பண்ணிக்ககாள்ளுங்கள்.

14 இமேதா, இன்று நான் பூமே�ாகத்தார் எல்�ாரும் மேபாகிற வழிமேய 
மேபாகிமேறன்; உங்கள் மேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்காகச் 
கசான்ன நல்வார்த்மைதக?ிக�ல்�ாம் ஒருவார்த்மைதயும் 
தவறிப்மேபாகவில்மை� என்பமைத உங்கள் முழு இருதயத்தாலும் 
உங்கள் முழு ஆத்து�ாவாலும் அறிந்திருக்கிறீர்கள்; 
அமைவகக?ல்�ாம் உங்களுக்கு நிமைறமேவறிற்று; அமைவக?ில் 
ஒருவார்த்மைதயும் தவறிப்மேபாகவில்மை�.

4. ஏசாயா 58: 10 (என்றால்)-12

10 ...பசியுள்?வனிடத்தில் உன் ஆத்து�ாமைவச் சாய்த்து, சிறுமை�ப்பட்ட 
ஆத்து�ாமைவத் திருப்தியாக்கினால், அப்கபாழுது இரு?ில் உன் 
கவ?ிச்சம் உதித்து, உன் அந்தகாரம் �த்தியானத்மைதப்மேபா�ாகும்.

11 கர்த்தர் நித்தமும் உன்மைன நடத்தி, �கா வறட்சியான கா�ங்க?ில் 
உன் ஆத்து�ாமைவத் திருப்தியாக்கி, உன் எலும்புகமை? 
நிணமுள்?தாக்குவார்; நீ நீர்ப்பாய்ச்ச�ான 
மேதாட்டத்மைதப்மேபா�வும், வற்றாத நீரூற்மைறப்மேபா�வும் இருப்பாய்.

12 உன்னிடத்திலிருந்து மேதான்றினவர்கள் பூர்வமுதல் பாழாய்க் கிடந்த
ஸ்த�ங்கமை?க் கட்டுவார்கள்; தமை�முமைற தமை�முமைறயாக 
இருக்கும் அஸ்திபாரங்கள்மே�ல் நீ கட்டுவாய்; திறப்பானமைத 
அமைடக்கிறவன் என்றும், குடியிருக்கும்படி பாமைதகமை?த் 
திருத்துகிறவன் என்றும் நீ கபயர் கபறுவாய்.

5. �த்கதயு 16: 21-28

21 அதுமுதல் இமேயசு, தாம் எருசமே�முக்குப்மேபாய், மூப்பராலும் 
பிரதான ஆசாரியராலும் ப� பாடுகள் பட்டு, ககாமை�யுண்டு, 
மூன்றாம் நா?ில் எழுந்திருக்கமேவண்டும் என்பமைதத் தம்முமைடய 
சீஷர்களுக்குச் கசால்�த்கதாடங்கினார்.

22 அப்கபாழுது, மேபதுரு அவமைரத் தனிமேய அமைழத்துக்ககாண்டுமேபாய்:
ஆண்டவமேர, இது உ�க்கு மேநரிடக்கூடாமேத, இது உ�க்குச் 
சம்பவிப்பதில்மை� என்று அவமைரக் கடிந்துககாள்?த் 
கதாடங்கினான்.

23 அவமேரா திரும்பிப் மேபதுருமைவப்பார்த்து: எனக்குப் பின்னாகப்மேபா, 
சாத்தாமேன, நீ எனக்கு இடற�ாயிருக்கிறாய்; 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.
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மேதவனுக்மேகற்றமைவகமை?ச் சிந்தியா�ல் �னுஷருக்கு 
ஏற்றமைவகமை?ச் சிந்திக்கிறாய் என்றார்.

24 அப்கபாழுது, இமேயசு தம்முமைடய சீஷர்கமை? மேநாக்கி: ஒருவன் 
என்மைனப் பின்பற்றி வர விரும்பினால், அவன் தன்மைனத்தான் 
கவறுத்து, தன் சிலுமைவமைய எடுத்துக்ககாண்டு என்மைனப் 
பின்பற்றக்கடவன்

25 தன் Bீவமைன ரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அமைத இழந்துமேபாவான்; 
என்னி�ித்த�ாகத் தன் Bீவமைன இழந்து மேபாகிறவன் அமைதக் 
கண்டமைடவான்.

26 �னுஷன் உ�கம் முழுவமைதயும் ஆதாயப்படுத்திக்ககாண்டாலும், 
தன் Bீவமைன நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு �ாபம் என்ன? 
�னுஷன் தன் Bீவனுக்கு ஈடாக என்னத்மைதக் ககாடுப்பான்?

27 �னுஷகு�ாரன் தம்முமைடய பிதாவின் �கிமை�கபாருந்தினவராய்த் 
தம்முமைடய தூதமேராடுங்கூட வருவார்; அப்கபாழுது, அவனவன் 
கிரிமையக்குத்தக்கதாக அவனவனுக்குப் ப�ன?ிப்பார்.

28 இங்மேக நிற்கிறவர்க?ில் சி�ர் �னுஷகு�ாரன் தம்முமைடய 
ராஜ்யத்தில் வருவமைதக் காணுமுன், �ரணத்மைத 
ருசிபார்ப்பதில்மை� என்று, க�ய்யாகமேவ உங்களுக்குச் 
கசால்லுகிமேறன் என்றார்.

6. பு�ம்பல் 3 : 24-26

24 கர்த்தர் என் பங்கு என்று என் ஆத்து�ா கசால்லும்; ஆமைகயால் 
அவரிடத்தில் நம்பிக்மைகககாண்டிருப்மேபன்.

25 த�க்குக் காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை�த் மேதடுகிற 
ஆத்து�ாவுக்கும் கர்த்தர் நல்�வர்.

26 கர்த்தருமைடய இரட்சிப்புக்கு நம்பிக்மைகமேயாடு காத்திருக்கிறது 
நல்�து.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 6 : 14-16

கசார்க்கத்மைத அமைடய, இருத்தலின் இணக்கம், இருத்தல் என்ற 
கதய்வீகக் ககாள்மைகமைய நாம் புரிந்து ககாள்? மேவண்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.
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2. 120 : 4-6

ஆன்�ா, அல்�து ஆவி, கடவுள், �ாறாத �ற்றும் நித்தியம்; �னிதன் 
கடவு?ின் ஆன்�ாவுடன் இமைணந்து வாழ்கிறான் �ற்றும் 
பிரதிபலிக்கிறான், ஏகனன்றால் �னிதன் கடவு?ின் உருவம்.

3. 477 : 22-29

ஆன்�ா என்பது �னிதனின் கபாருள், வாழ்க்மைக �ற்றும் 
புத்திசாலித்தனம், இது தனிப்பட்டது, ஆனால் கபாரு?ில் இல்மை�. 
ஆன்�ா, ஆன்�ாமைவ விட தாழ்ந்த எமைதயும் பிரதிபலிக்க முடியாது.

�னிதன் ஆன்�ாவின் கவ?ிப்பாடு. ஒரு குறிப்பிட்ட அழகான 
ஏரிமைய "கபரிய ஆவியின் புன்னமைக" என்று அமைழத்தமேபாது, 
இந்தியர்கள் அடிப்பமைட யதார்த்தத்தின் சி� காட்சிகமை?ப் 
பிடித்தனர்.

4. 587 : 25-27

கசார்க்கம். இணக்கம்; ஆவியின் ஆட்சி; கதய்வீகக் ககாள்மைகயால் 
அரசாங்கம்; ஆன்�ீகம்; மேபரின்பம்; ஆன்�ாவின் வ?ி�ண்ட�ம்.

5. 390 : 4-11

உயிர் தன்னிச்மைசயானது என்பமைத நாம் �றுக்க முடியாது, மே�லும் 
ஆன்�ாவின் நித்திய நல்லிணக்கத்மைத நாம் ஒருமேபாதும் 
�றுக்கக்கூடாது, ஏகனன்றால், �ரண உணர்வுகளுக்கு, கருத்து 
மேவறுபாடு உள்?து. கடவுமை?ப் பற்றிய ந�து அறியாமை�, கதய்வீகக் 
ககாள்மைக, இது கவ?ிப்பமைடயான முரண்பாடுகமை? உருவாக்குகிறது, 
மே�லும் அவமைரப் பற்றிய சரியான புரிதல் நல்லிணக்கத்மைத 
�ீட்கடடுக்கிறது. ஆன்�ாவின் �கிழ்ச்சிக்காக உணர்வின் 
இன்பங்கமை?யும் துன்பங்கமை?யும் பரி�ாறிக்ககாள்? உண்மை� நீண்ட 
கா��ாக நம் அமைனவமைரயும் கட்டாயப்படுத்தும்.

6. 311 : 7-25

ஆன்�ா அழியாதது, ஏகனன்றால் அது சுய அழிவின் கூறு இல்�ாத 
ஆவி. �னிதன் ஆன்�ீக ர ீதியில் கதாமை�ந்துவிட்டானா? இல்மை�, அவர் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.
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உணர்வுப் கபாருமை? �ட்டுமே� இழக்க முடியும். எல்�ா பாவங்களும் 
�ாம்சத்தினால் உண்டானமைவ. அது ஆன்�ீக�ாக இருக்க முடியாது. 
கபாரு?ில் �னதின் �ாமைய நிமை�த்திருக்கும் வமைர �ட்டுமே� பாவம் 
இங்மேக அல்�து �றுமை�யில் இருக்கும். இது பாவ உணர்மேவ தவிர, 
பாவ�ான ஆன்�ா அல்�, இழந்தது. நல்� உணர்வால் தீமை� 
அழிக்கப்படுகிறது.

ஆன்�ா உணர்வில் வசிப்பதாகவும், �னம் கபாரு?ில் வசிப்பதாகவும் 
தவறான �திப்பீடுகள் மூ�ம், நம்பிக்மைகயானது தற்காலிக இழப்பு 
அல்�து ஆன்�ா, ஆன்�ீக உண்மை� இல்�ாத உணர்வாக �ாறுகிறது. 
பிமைழயின் இந்த நிமை� என்பது உயிரின் �ரணக் கனவு �ற்றும் 
கபாரு?ில் இருப்பமைதப் மேபான்றது, மே�லும் இது அழியாத உண்மை�க்கு 
மேநர் எதிரானது. ஆன்�ா பாவம் கசய்யும் அல்�து அழியாத ஆன்�ா 
அழியும் உடலில் உள்?து என்று நாம் நம்பும் வமைர, இருத்தலின் 
அறிவியமை� நாம் ஒருமேபாதும் புரிந்து ககாள்? முடியாது. �னிதகு�ம் 
இந்த அறிவியமை�ப் புரிந்து ககாள்ளும்மேபாது, அது �னிதனுக்கு 
வாழ்க்மைகயின் சட்ட�ாக �ாறும் - ஆத்�ாவின் உயர்ந்த விதி, இது 
நல்லிணக்கம் �ற்றும் அழியாததன் மூ�ம் கபாருள் உணர்மைவ விட 
மே�மே�ாங்குகிறது.

7. 427 : 2-7

வாழ்க்மைக என்பது ஆன்�ாவின் சட்டம், சத்தியத்தின் ஆவியின் சட்டம் 
கூட, ஆன்�ா அதன் பிரதிநிதி இல்�ா�ல் இல்மை�. ஆன்�ாமைவ விட 
�னிதனின் தனி�னிதன் உயிரிழக்கமேவா, சுயநிமைனவின்மை�யில் 
�மைறந்துவிடமேவா முடியாது, ஏகனன்றால் இரண்டுமே� அழியாதமைவ.

8. 307 : 25 (தி)-30

கதய்வீக �னம் �னிதனின் ஆன்�ாவாகும், மே�லும் �னிதனுக்கு 
எல்�ாவற்றிலும் ஆதிக்கம் கசலுத்துகிறது. �னிதன் ஒரு கபாருள் 
அடிப்பமைடயில் பமைடக்கப்படவில்மை�, அல்�து ஆவி ஒருமேபாதும் 
உருவாக்காத கபாருள் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும்படி 
கட்டமை?யிடப்படவில்மை�; அவரது �ாகாணம் ஆன்�ீக சட்டங்க?ில், 
�னதின் உயர் சட்டத்தில் உள்?து.

9. 302 : 15 (இணக்க�ான)-24

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.
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… இணக்க�ான �ற்றும் அழியாத �னிதன் என்கறன்றும் இருந்தான், 
மே�லும் எந்த உயிர், கபாருள் �ற்றும் புத்திசாலித்தனம் மேபான்றவற்றின் 
�ரண �ாமையக்கு அப்பாற்பட்டவன். இந்த அறிக்மைக உண்மை�யின் 
அடிப்பமைடயி�ானது, கட்டுக்கமைத அல்�. ஆன்�ீக �னிதனின் ஆன்�ா 
அல்�து �னம் கடவுள், எல்�ா உயிரினங்க?ின் கதய்வீகக் ககாள்மைக, 
மே�லும் இந்த உண்மை�யான �னிதன் உணர்வுக்கு பதி�ாக 
ஆன்�ாவால் ஆ?ப்படுவதால், தந்மைத பரிபூரண�ாக இருந்தாலும், 
�னிதமைன சரியானவர் என்று அறிவியல் கவ?ிப்படுத்துகிறது. 
ஆவியின் சட்டத்தால், கபாரு?ின் விதிகள் என்று அமைழக்கப்படுவதால் 
அல்�.

10.   322 : 3-13

புரிதல் வாழ்க்மைக �ற்றும் புத்திசாலித்தனத்தின் நிமை�ப்பாட்மைட ஒரு 
கபாரு?ிலிருந்து ஆன்�ீக அடிப்பமைடயில் �ாற்றும்மேபாது, வாழ்க்மைகயின்
யதார்த்தத்மைதப் கபறுமேவாம், உணர்வின் �ீது ஆன்�ாவின் 
கட்டுப்பாட்மைடப் கபறுமேவாம், மே�லும் கிறிஸ்தவம் அல்�து சத்தியத்மைத 
அதன் கதய்வீகக் ககாள்மைகயில் உணருமேவாம். இணக்க�ான �ற்றும் 
அழியாத �னிதன் கபறப்படுவதற்கும் அவனது திறன்கமை? 
கவ?ிப்படுத்துவதற்கும் இது உச்சகட்ட�ாக இருக்க மேவண்டும். கதய்வீக 
அறிவியலின் இந்த அங்கீகாரம் வருவதற்கு முன்பு நிமைறமேவற்றப்பட 
மேவண்டிய �கத்தான பணியின் பார்மைவயில் - கதய்வீகக் ககாள்மைகமைய 
மேநாக்கி ந�து எண்ணங்கமை?த் திருப்புவது �ிகவும் முக்கிய�ானது - 
வமைரயறுக்கப்பட்ட நம்பிக்மைக அதன் தவமைற மைகவிடத் தயாராக 
இருக்க�ாம்.

11.   60 : 24-11

கபாருத்த�ற்ற காது முரண்பாட்மைட நல்லிணக்கத்மைத அமைழக்கிறது, 
ஒற்றுமை�மையப் பாராட்டுவதில்மை�. எனமேவ உடல் உணர்வு, இருப்பதன் 
உண்மை�யான �கிழ்ச்சிமையக் கண்டறியா�ல், அமைத தவறான 
அடிப்பமைடயில் மைவக்கிறது. விஞ்ஞானம் முரண்பாட்மைட சரிகசய்து, 
வாழ்க்மைகயின் இனிமை�யான இணக்கத்மைத ந�க்குக் கற்பிக்கும்.

�னித கு�த்மைத ஆசீர்வதிக்க ஆன்�ாவிடம் எல்மை�யற்ற வ?ங்கள் 
உள்?ன, மே�லும் �கிழ்ச்சிமைய �ிக எ?ிதாக அமைடய�ாம், மே�லும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.
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ஆன்�ாமைவத் மேதடினால் நம் பாதுகாப்பில் �ிகவும் பாதுகாப்பாக 
இருக்கும். உயர்ந்த இன்பங்கள் �ட்டுமே� அழியாத �னிதனின் 
ஆமைசகமை? பூர்த்தி கசய்யும். தனிப்பட்ட உணர்வுக?ின் 
வரம்புகளுக்குள் நாம் �கிழ்ச்சிமையக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. பு�ன்கள் 
உண்மை�யான இன்பத்மைதத் தருவதில்மை�.

�னித பாசங்க?ில் உள்? நல்�வர்கள் தீமை�மைய விடவும், ஆன்�ீகம் 
�ிருகத்தின் �ீதும் ஏற மேவண்டும், இல்மை�கயனில் �கிழ்ச்சி ஒருமேபாதும்
கவற்றி கபறாது. இந்த வான நிமை�மைய அமைடவது ந�து சந்ததிமைய 
மே�ம்படுத்தும், குற்றங்கமை? குமைறக்கும், மே�லும் �ட்சியத்திற்கு உயர்ந்த
மேநாக்கங்கமை? ககாடுக்கும். பாவத்தின் ஒவ்கவாரு பள்?த்தாக்கும் 
உயர்த்தப்பட மேவண்டும், மே�லும் சுயந�த்தின் ஒவ்கவாரு �மை�யும் 
தாழ்த்தப்பட மேவண்டும், நம் கடவு?ின் கநடுஞ்சாமை� அறிவியலில் 
தயாராக இருக்க மேவண்டும்.

12.   210 : 11-16

ஆன்�ாவும் அதன் குணாதிசயங்களும் �னிதனின் மூ�ம் 
என்கறன்றும் கவ?ிப்படுவமைத அறிந்த குரு, மேநாயுற்றவர்கமை?க் 
குணப்படுத்தினார், பார்மைவயற்றவர்களுக்குப் பார்மைவ அ?ித்தார், 
காது மேக?ாதவர்களுக்குக் மேகட்கிறார், கால் ஊனமுற்றவர்களுக்குக் 
கால்கமை?க் ககாடுத்தார். �ற்றும் ஆன்�ா �ற்றும் இரட்சிப்பின் சிறந்த 
புரிதமை� அ?ிக்கிறது.

13.   9 : 17-24

"உன் மேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்மேதாடும், உன் முழு 
ஆத்து�ாமேவாடும், உன் முழு �னமேதாடும் அன்புகூருகிறாயா"? இந்தக் 
கட்டமை?யானது, கவறும் கபாருள் உணர்வு, பாசம் �ற்றும் வழிபாடு 
அமைனத்மைதயும் சரணமைடவமைதயும் உள்?டக்கியது. இது 
கிறிஸ்தவத்தின் எல் கடாராமேடா. இது வாழ்க்மைக அறிவியமை� 
உள்?டக்கியது, மே�லும் ஆவியின் கதய்வீக கட்டுப்பாட்மைட �ட்டுமே� 
அங்கீகரிக்கிறது, இதில் ஆன்�ா ந�து எB�ானர், �ற்றும் கபாருள் 
உணர்வு �ற்றும் �னிதனுக்கு இட�ில்மை�.

14.   273 : 18 �ட்டுக�

ஆன்�ாவால் ஆ?ப்படும் மேபாது �னிதன் இணக்க�ாக இருக்கிறான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.
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தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் மே�ரி மேபக்கர் எடி

தினசரி ப4பம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கBபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை?யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க?ிடமும் பாசத்மைத வ?ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ?ட்டும்!

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க5ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க?ின் மேநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமை?
விமேராதமே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்மேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுமே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை?யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சமேகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்மேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க?ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆமே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட மேவண்டும்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆமே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய மேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கமேவா
புறக்கணிக்கமேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக?ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், பிப்ரவரி 13, 2022
தமை�ப்ப: ஆத்�ா

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை?ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேBம்ஸ் மைபபி?ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க?ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை? உள்?டக்கியது.


