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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஜனவரி 16, 2022

தமை�ப்ப — வாழ்க்மைக

ககால்டன் உமைர:  �த்கதயு 5 : 16

"இவ்வித�ாக �னுஷர் உங்கள் நற்கிரிமையகமை#க்கண்டு,
பரல�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாமைவ �கிமை�ப்படுத்தும்படி, உங்கள்

வெவ#ிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:    யாக்ககாபு 1 : 17, 18
   எகபசியர் 4: 11-15

17 நன்மை�யான எந்த ஈவும் பூரண�ான எந்த வரமும் 
பரத்திலிருந்துண்டாகி, லசாதிக#ின் பிதாவினிடத்திலிருந்து 
இறங்கிவருகிறது; அவரிடத்தில் யாவெதாரு �ாறுதலும் யாவெதாரு 
லவற்றுமை�யின் நிழலு�ில்மை�.

18 அவர் சித்தங்வெகாண்டு தம்முமைடய சிருஷ்டிக#ில் நாம் 
முதற்ப�ன்க#ாவதற்கு நம்மை�ச் சத்திய வசனத்தினால� 
வெஜநிப்பித்தார்.

11 ல�லும் நாம் அமைனவரும் லதவனுமைடய கு�ாரமைனப் பற்றும் 
விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமை�ப்பட்டவர்க#ாகி, 
கிறிஸ்துவினுமைடய நிமைறவான வ#ர்ச்சியின் அ#வுக்குத்தக்க 
பூரண புருஷராகும்வமைரக்கும்,

12 பரிசுத்தவான்கள் சீர்வெபாருந்தும்வெபாருட்டு, சுவிலசஷ 
ஊழியத்தின் லவமை�க்காகவும், கிறிஸ்துவின் சரீர�ாகிய 
சமைபயானது பக்திவிருத்தி அமைடவதற்காகவும்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.
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13 அவர், சி�மைர அப்லபாஸ்த�ராகவும், சி�மைரத் 
தீர்க்கதரிசிக#ாகவும், சி�மைரச் சுவிலசஷகராகவும், சி�மைர 
ல�ய்ப்பராகவும், லபாதகராகவும் ஏற்படுத்தினார்.

14 நாம் இனிக் குழந்மைதக#ாயிரா�ல், �னுஷருமைடய சூதும் 
வஞ்சிக்கிறதற்லகதுவான தந்திரமுமுள்# லபாதக�ாய் ப�வித 
காற்றினால� அமை�கமை#ப்லபா� அடிபட்டு 
அமை�கிறவர்க#ாயிரா�ல்,

15 அன்புடன் சத்தியத்மைதக் மைகவெகாண்டு தமை�யாகிய 
கிறிஸ்துவுக்குள் எல்�ாவற்றில�யும், நாம் 
வ#ருகிறவர்க#ாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் வெசய்தார்.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. நீதிப�ாழிகள் 12: 28

28 நீதியின் பாமைதயில் ஜவீன் உண்டு; அந்தப் பாமைதயில் �ரணம் 
இல்மை�.

2. சங்கீதம் 16: 5, 6, 11

5 கர்த்தர் என் சுதந்தரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்கு�ானவர்; என் 
சுதந்தரத்மைத லதவரீர் காப்பாற்றுகிறீர்.

6 லநர்த்தியான இடங்க#ில் எனக்குப் பங்கு கிமைடத்தது; ஆம், 
சிறப்பான சுதந்தரம் எனக்கு உண்டு.

11 ஜீவ�ார்க்கத்மைத எனக்குத் வெதரியப்படுத்துவீர்; உம்முமைடய 
சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முமைடய வ�து பாரிசத்தில் 
நித்திய லபரின்பமும் உண்டு.

3. ஏசாயா 38: 1-6, 9, 16-19

1 அந்நாட்க#ில் எலசக்கியா வியாதிப்பட்டு �ரணத்துக்கு 
ஏதுவாயிருந்தான்; அப்வெபாழுது ஆல�ாத்சின் கு�ாரனாகிய ஏசாயா 
என்னும் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந்து, அவமைன லநாக்கி: நீர் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.
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உ�து வீட்டுக்காரியத்மைத ஒழுங்குப்படுத்தும், நீர் பிமைழக்க�ாட்டீர் 
�ரித்துப்லபாவீர் என்று கர்த்தர் வெசால்லுகிறார் என்றான்.

2 அப்வெபாழுது எலசக்கியா தன்முகத்மைதச் சுவர்ப்புற�ாகத் 
திருப்பிக்வெகாண்டு, கர்த்தமைர லநாக்கி:

3 ஆ கர்த்தாலவ, நான் உ�க்கு முன்பாக உண்மை�யும் �ன 
உத்த�மு�ாய் நடந்து, உ�து பார்மைவக்கு ந��ானதச் வெசய்லதன் 
என்பமைத நிமைனத்தருளும் என்று விண்ணப்பம்பண்ணி, 
எலசக்கியா �ிகவும் அழுதான்.

4 அப்வெபாழுது ஏசாயாவுக்கு உண்டான கர்த்தருமைடய 
வார்த்மைதயாவது:

5 நீ லபாய் எலசக்கியாமைவ லநாக்கி: உன் தகப்பனாகிய தாவீதின் 
லதவனாயிருக்கிற கர்த்தர் வெசால்லுகிறது என்னவெவன்றால், உன் 
விண்ணப்பத்மைதக் லகட்லடன்; உன் கண்ணீமைரக் கண்லடன்; இலதா,
உன் நாட்கல#ாலட பதிமைனந்து வருஷம் கூட்டுலவன்.

6 நான் உன்மைனயும் இந்த நகரத்மைதயும் அசீரியா ராஜாவின் 
மைகக்குத் தப்புவித்து இந்த நகரத்துக்கு ஆதரவாயிருப்லபன்.

9 யூதாவின் ராஜாவாகிய எலசக்கியா வியாதிப்பட்டு தன் வியாதி 
நீங்கிச் வெசாஸ்த�ானலபாது எழுதிமைவத்ததாவது:

16 ஆண்டவலர, இமைவக#ினால் �னுஷர் பிமைழக்கிறார்கள்; 
இமைவகவெ#ல்�ாம் என் உயிர்க்கு உயிராயிருக்கிறது; என்மைனச் 
வெசாஸ்தப்படவும் பிமைழக்கவும்பண்ணினீர்.

17 இலதா, ச�ாதானத்துக்குப் பதி�ாக �கா கசப்பு வந்திருந்தது, 
லதவரீலரா என் ஆத்து�ாமைவ லநசித்து அழிவின் குழிக்கு 
வி�க்கினீர்; என் பாவங்கமை#வெயல்�ாம் உ�து முதுகுக்குப் 
பின்னாக எறிந்துவிட்டீர்.

18 பாதா#ம் உம்மை�த் துதியாது, �ரணம் உம்மை�ப் லபாற்றாது; 
குழியிலிறங்குகிறவர்கள் உம்முமைடய சத்தியத்மைத 
தியானிப்பதில்மை�.

19 நான் இன்று வெசய்கிறதுலபா�, உயிலராடிருக்கிறவன் 
உயிலராடிருக்கிறவலன உம்மை�த் துதிப்பான், தகப்பன் 
பிள்மை#களுக்கு உ�து சத்தியத்மைதத் வெதரிவிப்பான்.

4. அப்கபாஸ்த�ருமைடய நடபடிகள் 9: 36-42

36 லயாப்பா பட்டணத்தில் கிலரக்குப்பாமைஷயில� வெதாற்காள் என்று 
அர்த்தங்வெகாள்ளும் தபீத்தாள் என்னும் லபருமைடய ஒரு சீஷி 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.
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இருந்தாள்; அவள் நற்கிரிமையகமை#யும் தரு�ங்கமை#யும் 
�ிகுதியாய்ச் வெசய்துவெகாண்டுவந்தாள்.

37 அந்நாட்க#ில் அவள் வியாதிப்பட்டு �ரண�மைடந்தாள். அவமை#க் 
கு#ிப்பாட்டி, ல�ல்வீட்டில� கிடத்திமைவத்தார்கள்.

38 லயாப்பா பட்டணம் லித்தா ஊருக்குச் ச�ீப�ானபடியினால�, லபதுரு
அவ்விடத்தில் இருக்கிறாவெனன்று சீஷர்கள் லகள்விப்பட்டு, 
தா�த�ில்�ா�ல் தங்க#ிடத்தில் வரலவண்டுவெ�ன்று வெசால்லும்படி 
இரண்டு �னுஷமைர அவனிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள்.

39 லபதுரு எழுந்து, அவர்களுடலன கூடப்லபானான். அவன் லபாய்ச் 
லசர்ந்தவெபாழுது, அவர்கள் அவமைன ல�ல்வீட்டுக்கு 
அமைழத்துக்வெகாண்டு லபானார்கள். அப்வெபாழுது 
விதமைவகவெ#ல்�ாரும் அழுது, வெதாற்காள் தங்களுடலன கூட 
இருக்மைகயில் வெசய்திருந்த அங்கிகமை#யும் வஸ்திரங்கமை#யும் 
காண்பித்து, அவமைனச் சூழ்ந்து நின்றார்கள்.

40 லபதுரு எல்�ாமைரயும் வெவ#ிலய லபாகச்வெசய்து, முழங்காற்படியிட்டு 
வெஜபம்பண்ணி, பிலரதத்தின் புற�ாய்த் திரும்பி: தபீத்தால#, 
எழுந்திரு என்றான். அப்வெபாழுது அவள் தன் கண்கமை#த் திறந்து, 
லபதுருமைவப் பார்த்து உட்கார்ந்தாள்.

41 அவன் அவளுக்குக் மைகவெகாடுத்து, அவமை# எழுந்திருக்கப்பண்ணி,
பரிசுத்தவான்கமை#யும் விதமைவகமை#யும் அமைழத்து, அவமை# 
உயிருள்#வ#ாக அவர்கள் முன் நிறுத்தினான்.

42 இது லயாப்பா பட்டணம் எங்கும் வெதரியவந்தது. அப்வெபாழுது 
அலநகர் கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசமுள்#வர்க#ானார்கள்.

5. எகபசியர் 4: 1-7

1 ஆத�ால், கர்த்தர்நி�ித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்குச் 
வெசால்லுகிற புத்திவெயன்னவெவனில், நீங்கள் அமைழக்கப்பட்ட 
அமைழப்புக்குப் பாத்திரவான்க#ாய் நடந்து,

2 �ிகுந்த �னத்தாழ்மை�யும் சாந்தமும் நீடிய வெபாறுமை�யும் 
உமைடயவர்க#ாய், அன்பினால் ஒருவமைரவெயாருவர் தாங்கி,

3 ச�ாதானக்கட்டினால் ஆவியின் ஒருமை�மையக் 
காத்துக்வெகாள்வதற்கு ஜாக்கிரமைதயாயிருங்கள்.

4 உங்களுக்கு உண்டான அமைழப்பினால� நீங்கள் ஒலர நம்பிக்மைகக்கு
அமைழக்கப்பட்டதுலபா�, ஒலர சரீரமும் ஒலர ஆவியும் உண்டு;

5 ஒலர கர்த்தரும், ஒலர விசுவாசமும், ஒலர ஞானஸ்நானமும்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.
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6 எல்�ாருக்கும் ஒலர லதவனும் பிதாவும் உண்டு; அவர் 
எல்�ார்ல�லும், எல்�ாலராடும், உங்கள் எல்�ாருக்குள்ளும் 
இருக்கிறவர்.

7 கிறிஸ்துவினுமைடய ஈவின் அ#வுக்குத்தக்கதாக நம்�ில் 
அவனவனுக்குக் கிருமைப அ#ிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

6. பிலிப்பியர் 2: 12 (கவமை�)-16

12 ...நான் உங்களுக்குச் ச�ீப�ாயிருக்கும்வெபாழுது �ாத்திர�ல்�, 
பயத்லதாடும் நடுக்கத்லதாடும் உங்கள் இரட்சிப்பு நிமைறலவறப் 
பிரயாசப்படுங்கள்.

13 லதவலன தம்முமைடய தயவுள்# சித்தத்தின்படி விருப்பத்மைதயும் 
வெசய்மைகமையயும் உங்க#ில் உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார்.

14 நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப் 
பிரயாசப்பட்டது�ில்மை�வெயன்கிற �கிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நா#ில் 
எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்மைதப் பிடித்துக்வெகாண்டு, 
உ�கத்தில� சுடர்கமை#ப்லபா�ப் பிரகாசிக்கிற நீங்கள்,

15 லகாணலும் �ாறுபாடு�ான சந்ததியின் நடுவில� 
குற்ற�ற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும், லதவனுமைடய 
�ாசற்றபிள்மை#களு�ாயிருக்கும்படிக்கு,

16 எல்�ாவற்மைறயும் முறுமுறுப்பில்�ா�லும் தர்க்கிப்பில்�ா�லும் 
வெசய்யுங்கள்.

7. 2 தீக�ாத்கதயு 1 : 7-10

7 லதவன் ந�க்குப் பயமுள்# ஆவிமையக் வெகாடா�ல், ப�மும் 
அன்பும் வெத#ிந்த புத்தியுமுள்# ஆவிமையலய 
வெகாடுத்திருக்கிறார்.

8 ஆமைகயால் நம்முமைடய கர்த்தமைரப்பற்றிய 
சாட்சிமையக்குறித்தாவது, அவர்நி�ித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற 
என்மைனக்குறித்தாவது, நீ வெவட்கப்படா�ல், 
லதவவல்�மை�க்லகற்றபடி சுவிலசஷத்திற்காக என்லனாலடகூடத் 
தீங்கநுபவி.

9 அவர் நம்முமைடய கிரிமையக#ின்படி நம்மை� இரட்சிக்கா�ல், 
தம்முமைடய தீர்�ானத்தின்படியும், ஆதிகா�முதல் கிறிஸ்து 
இலயசுவுக்குள் ந�க்கு அரு#ப்பட்ட கிருமைபயின்படியும், நம்மை� 
இரட்சித்து, பரிசுத்த அமைழப்பினால� அமைழத்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.
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10 நம்முமைடய இரட்சகராகிய இலயசுகிறிஸ்து 
பிரசன்ன�ானதினால� அந்தக்கிருமைப இப்வெபாழுது 
வெவ#ிப்படுத்தப்பட்டது; அவர் �ரணத்மைதப் பரிகரித்து, 
ஜீவமைனயும் அழியாமை�மையயும் சுவிலசஷத்தினால� 
வெவ#ியரங்க�ாக்கினார்.

8. பவளிப்படுத்தின விகசஷம் 22: 14

14 ஜீவவிருட்சத்தின்ல�ல் அதிகாரமுள்#வர்க#ாவதற்கும், வாசல்கள் 
வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரலவசிப்பதற்கும் அவருமைடய 
கற்பமைனக#ின்படி வெசய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்.

9. கரா�ர் 8: 28

28 அன்றியும், அவருமைடய தீர்�ானத்தின்படி அமைழக்கப்பட்டவர்க#ாய் 
லதவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குச் சக�மும் நன்மை�க்கு 
ஏதுவாக நடக்கிறவெதன்று அறிந்திருக்கிலறாம்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 200 : 11 (வாழ்க்மைக)-12 (க்கு 1st ,)

வாழ்க்மைகலய கடவுள், �னிதலன கடவு#ின் கருத்து,

2. 63 : 5-11

அறிவியலில் �னிதன் ஆவியின் சந்ததி. அழகான, நல்� �ற்றும் 
தூய்மை�யானமைவ அவரது வம்சாவ#ிமையச் லசர்ந்தமைவ. அவனுமைடய 
லதாற்றம், �னிதர்கமை#ப் லபால், �ிருகத்தன�ான உள்ளுணர்வில் 
இல்மை�, அல்�து புத்திசாலித்தனத்மைத அமைடவதற்கு முன் அவர் 
வெபாருள் நிமை�மை�கமை#க் கடக்கவில்மை�. ஆன்�ா என்பது 
அவனுமைடய ஆதி �ற்றும் இறுதி ஆதாரம்; கடவுள் அவரது தந்மைத, 
�ற்றும் வாழ்க்மைக அவரது இருப்பின் சட்டம்.

3. 202 : 3-5, 17-23

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.
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கடவுளுக்கும் �னிதனுக்கும் இமைடலய உள்# அறிவியல் ஒற்றுமை�மைய 
வாழ்க்மைக நமைடமுமைறயில் உருவாக்க லவண்டும், ல�லும் கடவு#ின் 
விருப்பம் உ�க#வில் வெசய்யப்பட லவண்டும்.

கடவுளுமைடய ராஜ்யம் பூ�ியில் வரும்லபாது ந�து யாத்திமைரயின் 
நாட்கள் குமைறவதற்குப் பதி�ாகப் வெபருகும்; ஏவெனன்றால் உண்மை�யான
வழி �ரணத்திற்குப் பதி�ாக வாழ்க்மைகக்கு இட்டுச் வெசல்கிறது, ல�லும் 
பூ�ிக்குரிய அனுபவம் பிமைழயின் முடிவிலிமையயும் சத்தியத்தின் 
எல்மை�யற்ற திறன்கமை#யும் வெவ#ிப்படுத்துகிறது, இதில் கடவுள் 
�னிதனுக்கு பூ�ி முழுவதிலும் ஆதிக்கம் வெசலுத்துகிறார்.

4. 516 : 4-12

வெதய்வத்மைத உருவாக்கும் வெபாருள், உயிர், புத்திசாலித்தனம், உண்மை�
�ற்றும் அன்பு ஆகியமைவ அவரது பமைடப்பில் பிரதிபலிக்கின்றன; 
�ற்றும் உடல் உணர்வுக#ின் தவறான சாட்சியத்மைத விஞ்ஞானத்தின் 
உண்மை�களுக்கு அடிபணியச் வெசய்யும் லபாது, எல்�ா இடங்க#ிலும் 
இந்த உண்மை�யான லதாற்றம் �ற்றும் பிரதிபலிப்மைபக் காண்லபாம்.

கடவுள் எல்�ாவற்மைறயும் தனது வெசாந்த சாயலின்படி 
வடிவமை�க்கிறார். வாழ்க்மைக இருப்பில் பிரதிபலிக்கிறது, 
உண்மை�யில் உண்மை�, கடவுள் நன்மை�யில் பிரதிபலிக்கிறது, இது 
அவர்க#ின் வெசாந்த அமை�திமையயும் நிரந்தரத்மைதயும் அ#ிக்கிறது.

5. 487 : 3-12

வாழ்க்மைக �ரண�ில்�ாதது. வாழ்க்மைக என்பது �னிதனின் லதாற்றம் 
�ற்றும் இறுதியானது, �ரணத்தின் மூ�ம் ஒருலபாதும் அமைடய 
முடியாது, ஆனால் �ரணம் என்று அமைழக்கப்படும் அதற்கு முன்னும் 
பின்னும் சத்தியத்தின் பாமைதயில் நடப்பதன் மூ�ம் வெபறப்பட்டது. 
வெபௌதிகத்மைத விட ஆன்�ீக ர ீதியில் பார்ப்பதிலும் லகட்பதிலும் 
கிறிஸ்தவம் அதிகம். அவர்க#ின் இழப்மைப விட, �ன-ஆசிரியர்க#ின் 
நிரந்தர பயிற்சியில் அதிக அறிவியல் உள்#து. �னம் இருக்கும் 
லபாது அவர்கள் வெதாமை�ந்து லபாக முடியாது. இமைதப் பற்றிய அச்சம் 
ப� நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு பார்மைவயற்றவர்களுக்கு 
பார்மைவமையயும் காது லக#ாதவர்களுக்கு வெசவித்திறமைனயும் 
அ#ித்தது, ல�லும் இது ஆச்சரியத்மைத �ீண்டும் வெசய்யும்.

6. 376 : 10-16

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.
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இரத்தத்மைத உட்வெகாள்வதால் வீணாகிவிட்டதாக நீங்கள் அறிவிக்கும்
ப�வீன�ான ஊனமுற்றவருக்கு,  இரத்தம் ஒருலபாதும் உயிமைரக்
வெகாடுத்தது,  அமைத ஒருலபாதும் எடுக்க முடியாது,  -  வாழ்க்மைக ஆவி
என்றும்,  ஒரு நல்� லநாக்கத்தில் அதிக வாழ்க்மைக �ற்றும் அழியாத
தன்மை� உள்#து என்றும் வெசால்� லவண்டும்.  �ற்றும் வெசயலில்,
அமைனத்து இரத்தம் விட,  இது எப்லபாதும் �ரண நரம்புகள் மூ�ம்
பாய்கிறது �ற்றும் வாழ்க்மைக ஒரு உடல் உணர்வு
உருவகப்படுத்தப்பட்டது.

7. 550 : 15-24

சிந்தமைனயின் பிமைழ வெசயலின் பிமைழயில் பிரதிபலிக்கிறது. 
சடப்வெபாரு#ாகவும் சரீரப்பிரகார�ாகவும் இருத்தலின் வெதாடர்ச்சியான 
சிந்தமைன - ஆரம்பம் �ற்றும் முடிவு, �ற்றும் பிறப்பு, சிமைதவு �ற்றும் 
கமை�ப்பு அதன் கூறு நிமை�க#ாக - உண்மை�யான �ற்றும் ஆன்�ீக 
வாழ்க்மைகமைய �மைறத்து, ந�து தரத்மைத தூசியில் தள்ளுகிறது. 
வாழ்க்மைகக்கு ஏலதனும் வெதாடக்கப் புள்#ி இருந்தால், நான் வெபரியவன் 
என்பது ஒரு கட்டுக்கமைத. லவதம் குறிப்பிடுவது லபால் உயிர் கடவுள் 
என்றால், வாழ்க்மைக கரு அல்�, அது எல்மை�யற்றது. ஒரு முட்மைட 
என்பது வெதய்வத்திற்கு சாத்திய�ற்ற அமைடப்பு.

8. 260 : 13-7

விஞ்ஞானம் எல்�ா நன்மை�கமை#யும் அமைடவதற்கான 
சாத்தியக்கூறுகமை# வெவ#ிப்படுத்துகிறது, ல�லும் கடவுள் ஏற்கனலவ 
என்ன வெசய்திருக்கிறார் என்பமைதக் கண்டறிய �னிதர்கமை# லவமை�யில்
மைவக்கிறது; ஆனால் விரும்பிய நன்மை�மையப் வெபறுவதற்கும் சிறந்த 
�ற்றும் உயர்ந்த முடிவுகமை#க் வெகாண்டு வருவதற்கும் ஒருவரின் 
திறனின் �ீதான அவநம்பிக்மைக, ஒருவரின் இறக்மைகக#ின் 
லசாதமைனமையத் தடுக்கிறது �ற்றும் ஆரம்பத்தில் லதால்விமைய உறுதி 
வெசய்கிறது.

�னிதர்கள் தங்கள் �ாதிரிகமை# ல�ம்படுத்த தங்கள் இ�ட்சியங்கமை# 
�ாற்ற லவண்டும். லநாயுற்ற உடல் லநாய் எண்ணங்க#ிலிருந்து 
உருவாகிறது. லநாய், லநாய், �ரணம் ஆகியமைவ பயத்தில் இருந்து 
வருகின்றன. சிற்றின்பம் ல�ாச�ான உடல் �ற்றும் தார்�ீக 
நிமை�மை�கமை# உருவாக்குகிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.
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சுயந�ம் �ற்றும் சிற்றின்பம் ஆகியமைவ ஒருவருக்குத் திரும்பத் திரும்ப 
வரும் எண்ணங்கள், உடமை�ப் பற்றிய உமைரயாடல் �ற்றும் அதிலிருந்து 
நிரந்தர இன்பம் அல்�து துன்பத்மைத எதிர்பார்ப்பதன் மூ�ம் �ரண 
�னமைதக் கற்பிக்கின்றன; இந்த கல்வி ஆன்�ீக வ#ர்ச்சியின் இழப்பில் 
உள்#து. நாம் சிந்தமைனமைய �ரண உமைடக#ில் வரிமைசப்படுத்தினால், 
அது அதன் அழியாத தன்மை�மைய இழக்க லவண்டும்.

இன்பத்திற்காக உடமை�ப் பார்த்தால், வலிமையக் காண்கிலறாம்; 
வாழ்க்மைகக்காக, நாம் �ரணத்மைதக் காண்கிலறாம்; உண்மை�மையப் 
வெபாறுத்தவமைர, நாங்கள் பிமைழமையக் காண்கிலறாம்; ஆன்�ாமைவப் 
வெபாறுத்தவமைர, அதன் எதிர் வெபாருமை#க் காண்கிலறாம். இப்லபாது 
இந்த வெசயமை� �ாற்றவும். அமைனத்து �கிழ்ச்சி, நல்லிணக்கம் �ற்றும் 
அழியாமை�யின் வெகாள்மைகயான உண்மை� �ற்றும் அன்பிற்கு உடமை� 
விட்டுப் பாருங்கள். நிமை�யான, நல்� �ற்றும் உண்மை�க்கு உறுதியான 
சிந்தமைனமையப் பிடித்துக் வெகாள்ளுங்கள், ல�லும் உங்கள் 
எண்ணங்க#ின் ஆக்கிர�ிப்புக்கு விகிதாசார�ாக அவற்மைற உங்கள் 
அனுபவத்தில் வெகாண்டு வருவீர்கள்.

9. 289 : 1-6

நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை� நித்திய ஜீவன். கடவுள் �ட்டுல� உயிர் என்று 
அறியும் வமைர, �னிதனால் பிமைழ, பாவம், லநாய் �ற்றும் �ரணத்தின் 
�ீதான நம்பிக்மைக ஆகியவற்றின் தற்காலிக குப்மைபக#ிலிருந்து எழ 
முடியாது. உயிரும் உணர்வும் உடலில் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்மைகமைய, 
கடவு#ின் உருவ�ாக �னிதமைனப் புரிந்துவெகாள்வதன் மூ�ம் வெவல்� 
லவண்டும்.

10.   324 : 7-18

�னிதனின் நல்லிணக்கமும் அழியாத தன்மை�யும் வெத#ிவாகத் 
வெதரியாவிட்டால், நாம் கடவுமை#ப் பற்றிய உண்மை�யான கருத்மைதப் 
வெபறுவதில்மை�; உண்மை� அல்�து பிமைழ, புரிதல் அல்�து நம்பிக்மைக, 
ஆவி அல்�து விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும், அமைத நிர்வகிப்பமைத 
உடல் பிரதிபலிக்கும். எனலவ, "இப்லபாலத நீ அவனுடன் பழகி, 
நிம்�தியாக இரு." கவன�ாகவும், நிதான�ாகவும், விழிப்புடனும் 
இருங்கள். வழி லநராகவும் குறுகியதாகவும் இருக்கிறது, இது கடவுள் 
�ட்டுல� உயிர் என்ற புரிதலுக்கு வழிவகுக்கிறது. இது �ாம்சத்துடனான 
ஒரு லபார், இதில் நாம் பாவம், லநாய் �ற்றும் �ரணத்மைத வெவல்� 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.
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லவண்டும், இங்லக அல்�து இனி, - நிச்சய�ாக, நாம் கடவு#ில் ஆவி 
அல்�து வாழ்க்மைகயின் இ�க்மைக அமைடவதற்கு முன்.

11.   249 : 1-11

அறிவியமை� ஏற்றுக்வெகாள்லவாம், உணர்வு-சாட்சியத்தின் 
அடிப்பமைடயி�ான அமைனத்து லகாட்பாடுகமை#யும் மைகவிடுலவாம், 
அபூரண �ாதிரிகள் �ற்றும் �ாமையயான வெகாள்மைககமை# மைகவிடுலவாம்;
எனலவ ந�க்கு ஒரு கடவுள், ஒலர �னம், �ற்றும் ஒரு முழுமை�யான, 
அவரது வெசாந்த சிறந்த �ாதிரிகமை# உருவாக்குலவாம்.

கடவு#ின் பமைடப்பின் "ஆணும் வெபண்ணும்" லதான்றட்டும். ஆன்�ாவின் 
வெதய்வீக ஆற்றமை� உணர்லவாம், புதிய வாழ்க்மைகக்கு நம்மை�க் 
வெகாண்டு வருலவாம், ல�லும் அழிவுகர�ான அல்�து வெபாருள் சக்திமைய 
அழிக்க முடியாது. நாம் வெதய்வீக "அதிகாரங்களுக்கு" உட்பட்டவர்க#ாக 
இருக்கிலறாம் என்று சந்லதாஷப்படுலவாம். இருப்பது உண்மை�யான 
அறிவியல். வாழ்க்மைக அல்�து கடவுள் பற்றிய லவறு எந்தக் லகாட்பாடும் 
�ாமையயானது �ற்றும் புராண�ானது.

12.   496 : 9-19

வாழ்க்மைகலய கடவுள் என்பமைத நாம் அமைனவரும் கற்றுக்வெகாள்# 
லவண்டும். உங்கமை# நீங்கல# லகட்டுக்வெகாள்ளுங்கள்: உயர்ந்த 
நன்மை�மைய அணுகும் வாழ்க்மைகமைய நான் வாழ்கிலறனா? உண்மை� 
�ற்றும் அன்பின் குணப்படுத்தும் சக்திமைய நான் நிரூபிக்கிலறனா? 
அப்படியானால், "சரியான நாளுக்கு" வழி பிரகாச�ாக வ#ரும். 
கடவுமை#ப் பற்றிய புரிதல் �னிதனுக்கு என்ன தருகிறது என்பமைத 
உங்கள் பழங்கள் நிரூபிக்கும். இந்த எண்ணத்மைத நிரந்தர�ாக 
மைவத்திருங்கள் - இது ஆன்�ீக லயாசமைன, பரிசுத்த ஆவி �ற்றும் 
கிறிஸ்து, அறிவியல் உறுதியுடன், அதன் வெதய்வீக வெகாள்மைக, அன்பு, 
அடிப்பமைட, ல��ானது �ற்றும் அமைனத்மைதயும் உள்#டக்கியதன் 
அடிப்பமைடயில் குணப்படுத்தும் விதிமைய நிரூபிக்க உங்களுக்கு 
உதவுகிறது.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ல�ரி லபக்கர் எடி

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.
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தினசரி பஜபம்

ஒவ்வெவாரு நாளும் வெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்வெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  வெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�வெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை#யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க#ிடமும் பாசத்மைத வ#ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ#ட்டும்!

சர்ச் மைகலயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க#ின் லநாக்கங்கள் அல்�து வெசயல்கமை#
விலராதல�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்லபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
வெதய்வீக அன்பு �ட்டுல� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை#யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சலகாதரத்துவம்,  வெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்லதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க#ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆல�ாசமைன,  வெசல்வாக்கு வெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக வெசல்வாக்கு
வெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட லவண்டும்.

சர்ச் மைகலயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆல�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் வெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்வெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ல�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் வெசய்ய லவண்டிய கடமை�மைய �றக்கலவா
புறக்கணிக்கலவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக#ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகலயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை#ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபி#ின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்க#ிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமை# உள்#டக்கியது.


