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தமை�ப்ப — உண்மை�

ககால்டன் உமைர:  யாக்ககாபு 1 : 18

"அவர் சித்தங்ககாண்டு தம்முமைடய சிருஷ்டிகளில் நாம்
முதற்ப�ன்களாவதற்கு நம்மை�ச் சத்திய வசனத்தினாலே�

கஜநிப்பித்தார்."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:    சங்கீதம் 1: 1-3, 6
சங்கீதம் 92: 12-14

சங்கதீம் 86: 11

1 ன்�ார்க்கருமைடய ஆலே�ாசமைனயில் நடவா�லும், பாவிகளுமைடய 
வழியில் நில்�ா�லும், பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் 
உட்காரா�லும்,

2 கர்த்தருமைடய லேவதத்தில் பிரிய�ாயிருந்து, இரவும் பகலும் 
அவருமைடய லேவதத்தில் தியான�ாயிருக்கிற �னுஷன் 
பாக்கியவான்.

3 அவன் நீர்க்கால்களின் ஓர�ாய் நடப்பட்டு, தன் கா�த்தில் தன் 
கனிமையத் தந்து, இமை�யுதிராதிருக்கிற 
�ரத்மைதப்லேபாலிருப்பான்; அவன் கசய்வகதல்�ாம் வாய்க்கும்.

6 கர்த்தர் நீதி�ான்களின் வழிமைய அறிந்திருக்கிறார்; 
துன்�ார்க்கரின் வழிலேயா அழியும்.

12 நீதி�ான் பமைனமையப் லேபால் கசழித்து, லீபலேனானிலுள்ள 
லேகதுருமைவப்லேபால் வளருவான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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13 கர்த்தருமைடய ஆ�யத்திலே� நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் 
லேதவனுமைடய பிராகாரங்களில் கசழித்திருப்பார்கள்.

14 கர்த்தர் உத்த�கரன்றும், என் கன்�மை�யாகிய அவரிடத்தில் 
அநீதியில்மை�கயன்றும், விளங்கப்பண்ணும்படி,

11 கர்த்தாலேவ, உ�து வழிமைய எனக்குப் லேபாதியும், நான் உ�து 
சத்தியத்திலே� நடப்லேபன்.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஏசாயா 55 : 1, 3 (க்கு 3rd ,), 8-11

1 ஓ,தாக�ாயிருக்கிறவர்கலேள, நீங்கள் எல்�ாரும் 
தண்ணீர்களண்மைடக்கு வாருங்கள்; பண�ில்�ாதவர்கலேள, நீங்கள் 
வந்து, வாங்கிச் சாப்பிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து, பணமு�ின்றி 
விமை�யு�ின்றித் திராட்சரசமும் பாலும்ககாள்ளுங்கள்.

3 உங்கள் கசவிமையச் சாய்த்து, என்னிடத்தில் வாருங்கள்: 
லேகளுங்கள், அப்கபாழுது உங்கள் ஆத்து�ா பிமைழக்கும்; தாவீதுக்கு 
அருளின நிச்சய�ான கிருமைபகமைள உங்களுக்கு நித்திய 
உடன்படிக்மைகயாக ஏற்படுத்துலேவன்.

8 என் நிமைனவுகள் உங்கள் நிமைனவுகள் அல்�; உங்கள் வழிகள் என் 
வழிகளும் அல்�கவன்று கர்த்தர் கசால்லுகிறார்.

9 பூ�ிமையப்பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறலேதா, 
அப்படிலேய உங்கள் வழிகமைளப்பார்க்கிலும் என் வழிகளும், உங்கள் 
நிமைனவுகமைளப்பார்க்கிலும் என் நிமைனவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது.

10 �ாரியும் உமைறந்த �மைழயும் வானத்திலிருந்து இறங்கி, 
அவ்விடத்துக்குத் திரும்பா�ல் பூ�ிமைய நமைனத்து, அதில் முமைள 
கிளம்பி விமைளயும்படிச்கசய்து, விமைதக்கிறவனுக்கு விமைதமையயும், 
புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்மைதயும் ககாடுக்கிறது எப்படிலேயா,

11 அப்படிலேய என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும், அது 
கவறுமை�யாய் என்னிடத்திற்குத் திரும்பா�ல், அது நான் 
விரும்புகிறமைதச்கசய்து, நான் அமைத அனுப்பின காரிய�ாகும்படி 
வாய்க்கும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 3ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜனவரி 23, 2022
தமை�ப்ப: உண்மை�

2. �த்கதயு 13: 1

1 இலேயசு அன்மைறயத்தினலே� வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டுப்லேபாய், 
கடலே�ாரத்திலே� உட்கார்ந்தார்.

3. லூக்கா 8: 4-8, 11-15

4 சக� பட்டணங்களிலு�ிருந்து திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் 
வந்து கூடினலேபாது. அவர் உவமை�யாகச் கசான்னது:

5 விமைதக்கிறவன் ஒருவன் விமைதமைய விமைதக்கப் புறப்பட்டான்; 
அவன் விமைதக்மைகயில் சி� விமைத வழியருலேக விழுந்து 
�ிதியுண்டது, ஆகாயத்துப்பறமைவகள் வந்து அமைதப் 
பட்சித்துப்லேபாட்டது.

6 சி� விமைத கற்பாமைறயின்லே�ல் விழுந்தது; அது முமைளத்தபின் 
அதற்கு ஈர�ில்�ாததினால் உ�ர்ந்துலேபாயிற்று.

7 சி� விமைத முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தது; முள் கூட வளர்ந்து, 
அமைத கநருக்கிப்லேபாட்டது.

8 சி� விமைத நல்� நி�த்தில் விழுந்தது, அது முமைளத்து, ஒன்று 
நூறாகப் ப�ன் ககாடுத்தது என்றார். இமைவகமைளச் கசால்லி, 
லேகட்கிறதற்குக் காதுள்ளவன் லேகட்கக்கடவன் என்று சத்த�ிட்டுக் 
கூறினார்.

11 அந்த உவமை�யின் கருத்தாவது: விமைத லேதவனுமைடய வசனம்.
12 வழியருலேக விமைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்மைதக் 

லேகட்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள்; அவர்கள் விசுவாசித்து 
இரட்சிக்கப்படாதபடிக்குப் பிசாசானவன் வந்து, அவ்வசனத்மைத 
அவர்கள் இருதயத்திலிருந்து எடுத்துப்லேபாடுகிறான்.

13 கற்பாமைறயின்லே�ல் விமைதக்கப்பட்டவர்கள் லேகட்கும்லேபாது 
சந்லேதாஷத்துடலேன வசனத்மைத ஏற்றுக்ககாள்ளுகிறார்கள்; 
ஆயினும் தங்களுக்குள்லேள லேவர்ககாள்ளாதபடியினாலே�, 
ககாஞ்சக்கா��ாத்திரம் விசுவாசித்து, லேசாதமைனகா�த்தில் 
பின்வாங்கிப்லேபாகிறார்கள்.

14 முள்ளுள்ள இடங்களில் விமைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்மைதக் 
லேகட்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள்; லேகட்டவுடலேன லேபாய், 
பிரபஞ்சத்திற்குரிய கவமை�களினாலும் ஐசுவரியத்தினாலும் 
சிற்றின்பங்களினாலும் கநருக்கப்பட்டு, 
ப�ன்ககாடாதிருக்கிறார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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15 நல்� நி�த்தில் விமைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்மைதக் லேகட்டு, அமைத 
உண்மை�யும் நன்மை�யு�ான இருதயத்திலே� காத்துப் 
கபாறுமை�யுடலேன ப�ன் ககாடுக்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள்.

4. �த்கதயு 13 : 31-35

31 லேவகறாரு உவமை�மைய அவர்களுக்குச் கசான்னார்: 
பரலே�ாகராஜ்யம் கடுகு விமைதக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அமைத ஒரு 
�னுஷன் எடுத்துத் தன் நி�த்தில் விமைதத்தான்.

32 அது சக� விமைதகளிலும் சிறிதாயிருந்தும், வளரும்லேபாது, சக� 
பூண்டுகளிலும் கபரிதாகி, ஆகாயத்துப்பறமைவகள் அதின் 
கிமைளகளில் வந்து அமைடயத்தக்க �ர�ாகுக�ன்றார்.

33 லேவகறாரு உவமை�மைய அவர்களுக்குச் கசான்னார்: 
பரலே�ாகராஜ்யம் புளித்த �ாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அமைத ஒரு 
ஸ்திரீ எடுத்து, முழுவதும் புளிக்கும் வமைரக்கும், மூன்றுபடி �ாவிலே� 
அடக்கிமைவத்தாள் என்றார்.

34 இமைவகமைளகயல்�ாம் இலேயசு ஜனங்கலேளாலேட உவமை�களாகப் 
லேபசினார். உவமை�களினாலே�யன்றி, அவர்கலேளாலேட லேபசவில்மை�.

35 என் வாமைய உவமை�களால் திறப்லேபன், உ�கத்லேதாற்றமுதல் 
�மைறகபாருளானமைவகமைள கவளிப்படுத்துலேவன் என்று 
தீர்க்கதரிசியால் உமைரக்கப்பட்டது நிமைறலேவறும்படி இப்படி நடந்தது.

5. லூக்கா 9: 1, 2, 6

1 அவர் தம்முமைடய பன்னிரண்டு சீஷமைரயும் வரவமைழத்து, சக� 
பிசாசுகமைளயும் துரத்தவும், வியாதியுள்ளவர்கமைளக் 
குண�ாக்கவும் அவர்களுக்கு வல்�மை�யும் அதிகாரமும் ககாடுத்து,

2 லேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதக்குறித்துப் பிரசங்கிக்கவும், 
பிணியாளிகமைளச் கசாஸ்த�ாக்கவும் அவர்கமைள அனுப்பினார்.

6 அவர்கள் புறப்பட்டுப்லேபாய், கிரா�ங்கள்லேதாறும் திரிந்து, எங்கும் 
சுவிலேசஷத்மைதப் பிரசங்கித்து, பிணியாளிகமைளக் 
குண�ாக்கினார்கள்.

6. 2 பகாரிந்தியர் 9: 6 (அவர்), 7 (க்கு ;), 8, 10 (க்கு ;), 11

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6 பின்னும் நான் கசால்லுகிறகதன்னகவனில், சிறுக 
விமைதக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான், கபருக விமைதக்கிறவன் கபருக 
அறுப்பான்.

7 அவனவன் விசன�ாயு�ல்�, கட்டாய�ாயு�ல்�, தன் �னதில் 
நிய�ித்தபடிலேய ககாடுக்கக்கடவன்.

8 லே�லும், நீங்கள் எல்�ாவற்றிலும் எப்கபாழுதும் 
சம்பூரணமுமைடயவர்களாயும், சக�வித நற்கிரிமையகளிலும் 
கபருகுகிறவர்களாயு�ிருக்கும்படியாக, லேதவன் உங்களிடத்தில் 
சக�வித கிருமைபமையயும் கபருகச்கசய்ய வல்�வராயிருக்கிறார்.

9 வாரியிமைறத்தான், ஏமைழகளுக்குக் ககாடுத்தான், அவனுமைடய நீதி 
என்கறன்மைறக்கும் நிற்கும் என்று எழுதியிருக்கிறபடியாகும்.

10 விமைதக்கிறவனுக்கு விமைதமையயும், புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்மைதயும் 
அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விமைதமைய அளித்து, அமைதப் 
கபருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விமைளச்சமை� வர்த்திக்கச் 
கசய்வார்.

11 லேதவனுக்கு எங்களால் ஸ்லேதாத்திரமுண்டாவதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் 
�ிகுந்த உதாரகுணத்திலே� நீங்கள் எவ்விதத்திலும் 
சம்பூரணமுள்ளவர்களாவீர்கள்.

7. 1 கபதுரு 2: 11-14 (க்கு 1st,), 15

11 பிரிய�ானவர்கலேள, அந்நியர்களும் பரலேதசிகளு�ாயிருக்கிற 
நீங்கள் ஆத்து�ாவுக்கு விலேராத�ாய்ப் லேபார்கசய்கிற �ாம்ச 
இச்மைசகமைள விட்டு வி�கி,

12 புறஜாதிகள் உங்கமைள அக்கிர�க்காரகரன்று விலேராத�ாய்ப் 
லேபசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரிமையகமைளக்கண்டு
அவற்றினி�ித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே� லேதவமைன 
�கிமை�ப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்லேள 
நல்நடக்மைகயுள்ளவர்களாய் நடந்துககாள்ளுங்கள் என்று 
உங்களுக்குப் புத்திகசால்லுகிலேறன்.

13 நீங்கள் �னுஷருமைடய கட்டமைளகள் யாவற்றிற்கும் 
கர்த்தர்நி�ித்தம் கீழ்ப்படியுங்கள்.

14 லே��ான அதிகாரமுள்ள ராஜாவுக்கானாலுஞ்சரி.
15 நீங்கள் நன்மை�கசய்கிறதினாலே� புத்தியீன �னுஷருமைடய 

அறியாமை�மைய அடக்குவது லேதவனுமைடய சித்த�ாயிருக்கிறது.

8. 1 கபதுரு 3: 8, 9

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 லே�லும், நீங்ககளல்�ாரும் ஒரு�னப்பட்டவர்களும், 
இரக்கமுள்ளவர்களும், சலேகாதர சிலேநகமுள்ளவர்களும் �ன 
உருக்கமுள்ளவர்களும், இணக்கமுள்ளவர்களு�ாயிருந்து,

9 தீமை�க்குத் தீமை�மையயும், உதாசனத்துக்கு உதாசனத்மைதயும் 
சரிக்கட்டா�ல், அதற்குப் பதி�ாக, நீங்கள் ஆசீர்வாதத்மைதச் 
சுதந்தரித்துக் ககாள்ளும்படி அமைழக்கப்பட்டிருக்கிறவர்ககளன்று 
அறிந்து, ஆசீர்வதியுங்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 293 : 28-31

கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் உண்மை�மையயும் அதன் லே��ாதிக்கத்மைதயும், 
உ�களாவிய இணக்கத்மைதயும், கடவுளின் முழுமை�மையயும், 
நன்மை�மையயும், தீமை�யின் ஒன்று�ில்�ாதமைதயும் கவளிச்சத்திற்குக் 
ககாண்டுவருகிறது.

2. 322 : 31-5

பிமைழயிலிருந்து விடுபடுவமைத விட உண்மை�மைய விரும்புவது எளிது. 
�னிதர்கள் கிறிஸ்தவ அறிவியமை�ப் புரிந்துககாள்ள முற்பட�ாம், 
ஆனால் அவர்களால் கிறிஸ்தவ அறிவியலிலிருந்து அவர்களுக்காக 
பாடுபடா�ல் இருப்பதன் உண்மை�கமைளப் கபற முடியாது. எல்�ா 
வமைகயான பிமைழகமைளயும் விட்டுவிட்டு, நல்�மைதத் தவிர லேவறு எந்த 
உணர்மைவயும் ககாண்டிருக்காத முயற்சியில் இந்த சண்மைட உள்ளது.

3. 4: 12-24 (க்கு ;)

எப்கபாழுதும் நன்றாக இருக்க லேவண்டும் என்ற வழக்க�ான லேபாராட்டம் 
இமைடவிடாத பிரார்த்தமைன. அதன் லேநாக்கங்கள் அவர்கள் ககாண்டு 
வரும் ஆசீர்வாதங்களில் கவளிப்படுத்தப்படுகின்றன, - ஆசீர்வாதங்கள், 
லேகட்கக்கூடிய வார்த்மைதகளில் ஒப்புக்ககாள்ளப்படாவிட்டாலும், அன்பின் 
பங்காளிகளாக இருப்பதற்கான ந�து தகுதிமைய உறுதிப்படுத்துகிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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நாம் கடவுமைள லேநசிப்லேபாம் என்று கவறு�லேன லேகட்பது நம்மை� 
ஒருலேபாதும் அவமைர லேநசிக்க மைவக்காது; ஆனால், சிறப்பாகவும், 
புனித�ாகவும் இருக்க லேவண்டும் என்ற ஏக்கம், தினசரி விழிப்பிலும், 
கதய்வீகத் தன்மை�மைய அதிக�ாக உள்வாங்க முயற்சிப்பதிலும் 
கவளிப்படும், அவருமைடய சாயலில் நாம் விழித்துக்ககாள்ளும் வமைர 
நம்மை�ப் புதுப்பித்து வடிவமை�க்கும். கதய்வீக இயல்மைப நிரூபிப்பதன் 
மூ�ம் நாம் கிறிஸ்தவத்தின் அறிவியமை� அமைடகிலேறாம்;

4. 323 : 13-16

இன்னும் அதிக�ாகப் பிடிக்க,  நாம் ஏற்கனலேவ அறிந்தவற்மைற
நமைடமுமைறப்படுத்த லேவண்டும்.  புரிந்து ககாள்ளும்லேபாது உண்மை�
நிரூபண�ாகும் என்பமைதயும்,  நிரூபிக்கப்படும் வமைர நன்மை� புரியாது
என்பமைதயும் நாம் நிமைனவில் ககாள்ள லேவண்டும்.

5. 361 : 23-30 (க்கு ,)

இருப்பினும், கதய்வீக அறிவியமை�ப் பற்றிய �னிதக் கருத்து 
வமைரயறுக்கப்பட்டதாக இருக்க லேவண்டும், அது அறிவிய�ாகவும், 
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்க லேவண்டும். எல்மை�யற்ற 
சத்தியத்தின் ஒரு கிரு�ி, குமைறந்தபட்சம் பரலே�ாக ராஜ்யத்தில் பூ�ியில் 
உயர்ந்த நம்பிக்மைகயாக இருந்தாலும், கடவுள் விமைதக்கு �ண்மைணத் 
தயாரிக்கும் வமைர அது நிராகரிக்கப்படும் �ற்றும் நிந்திக்கப்படும். 
விமைதக்கப்படும் லேபாது அழியாத ப�மைனத் தருவது, புரிந்து 
ககாள்ளும்லேபாதுதான் �னிதகு�த்மைத வள�ாக்குகிறது.

6. 272 : 3-8

உண்மை�மையப் புரிந்துககாள்வதற்கு முன், உண்மை�யின் ஆன்�ீக 
உணர்மைவப் கபற லேவண்டும். நாம் லேநர்மை�யாகவும், 
தன்ன��ற்றவர்களாகவும், அன்பாகவும், சாந்த�ாகவும் இருப்பதால் 
�ட்டுலே� இந்த உணர்வு ஒருங்கிமைணக்கப்படுகிறது. "லேநர்மை�யான 
�ற்றும் நல்� இதயத்தின்" �ண்ணில் விமைத விமைதக்கப்பட 
லேவண்டும்; இல்மை�கயனில் அது அதிக ப�மைனத் தராது, 
ஏகனன்றால் �னித இயல்பில் உள்ள ஸ்வினிஷ் உறுப்பு அமைத 
லேவலேராடு பிடுங்குகிறது.

7. 535 : 1-5

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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சத்தியத்தின் விமைத �ற்றும் பிமைழயின் விமைத,  நம்பிக்மைக �ற்றும்
புரிதல், -  ஆம்,  ஆவியின் விமைத �ற்றும் கபாருளின் விமைத, -  லேகாதுமை�
�ற்றும் கமைளகள்,  அமைவ கா�ம் பிரிக்கப்படும்,  ஒன்று எரிக்கப்பட
லேவண்டும், �ற்கறான்று கசார்க்க ஸ்த�ங்களாகப் கபறப்பட்டன.

8. 428 : 8-12

ஆன்�ீக உண்மை�கள் லேதான்றுவதற்காக தவறான நம்பிக்மைககள் �ற்றும்
கபாருள் ஆதாரங்கமைளப் பற்றிய சிந்தமைனமையத் தவிர்ப்பது - இது ஒரு 
கபரிய சாதமைனயாகும், இதன் மூ�ம் நாம் கபாய்மைய துமைடத்துவிட்டு 
உண்மை�க்கு இடம் ககாடுப்லேபாம்.

9. 418 : 5-11, 20-32

உயிர்,  கபாருள் அல்�து புத்திசாலித்தனம் விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய
பிமைழக்கு முரணாக இருப்பது என்ற உண்மை�மையப்
பற்றிக்ககாள்ளுங்கள்.  உண்மை�யின் லேநர்மை�யான நம்பிக்மைக �ற்றும்
கதய்வீக அறிவியலின் �ாறாத, தவறாத �ற்றும் குறிப்பிட்ட விமைளமைவப்
பற்றிய கதளிவான கருத்துடன் �ன்றாடுங்கள்.  பின்னர்,  உங்கள்
விசுவாசம் உங்கள் லேவண்டுலேகாளின் உண்மை�க்கு ச��ாக இருந்தால்,
நீங்கள் லேநாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்துவீர்கள்.

உண்மை� உறுதியானது �ற்றும் நல்லிணக்கத்மைத அளிக்கிறது.
அமைனத்து �லேனாதத்துவ தர்க்கங்களும் இந்த எளிய சத்திய விதியால்
ஈர்க்கப்படுகின்றன,  இது எல்�ா யதார்த்தத்மைதயும் நிர்வகிக்கிறது.
நீங்கள் மைகயாளும் உண்மை� வாதங்களால்,  குறிப்பாக நீங்கள்
�கிழ்விக்கும் உண்மை� �ற்றும் அன்பின் ஆவியால்,  நீங்கள்
லேநாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்துவீர்கள்.

தவமைற அழிக்க உங்கள் முயற்சிகளில் தார்�ீக �ற்றும் உடல்
நம்பிக்மைகமைய லேசர்க்கவும்.  எல்�ா வமைகயான தீமை�கமைளயும் தூக்கி
எறியுங்கள்.  "ஒவ்கவாரு உயிரினத்திற்கும் நற்கசய்திமையப்
பிரசங்கியுங்கள்."  எல்�ா வமைகயான பிமைழகளுக்கும் உண்மை�மையப்
லேபசுங்கள்.  கட்டிகள்,  புண்கள்,  காசலேநாய்கள்,  வீக்கம்,  வலி,  சிமைதந்த
மூட்டுகள்,  விழிப்பு கனவு-நிழல்கள்,  �ரண சிந்தமைனயின் இருண்ட
படங்கள், அமைவ சத்தியத்தின் ஒளியின் முன் ஓடுகின்றன.

10.   419 : 4-16

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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எதிரிமைய அழித்துவிட்டு, கடவுளுக்கும், அவனுமைடய கருத்துக்களுக்கும் 
�ட்டுலே� உண்மை�யான �ற்றும் இணக்க�ானமைவ என்பமைத நிமைனவில் 
மைவத்து, கடவுளுக்கும், வாழ்க்மைகக்கும், உண்மை�க்கும், அன்புக்கும் 
களத்மைத விட்டுவிடுவலேத உங்கள் உண்மை�யான லேபாக்காகும்.

உங்கள் லேநாயாளி ஏலேதனும் ஒரு காரணத்தால் �றுபிறப்புக்கு 
ஆளானால், சத்தியத்தில் எந்த எதிர்விமைனயும் இருக்க முடியாது 
என்பமைத அறிந்து, �னரீதியாகவும் மைதரிய�ாகவும் காரணத்மைதச் 
சந்திக்கவும். லேநாலேயா, பாவலே�ா, பயலே�ா லேநாமையலேயா, 
�றுபிறப்மைபலேயா உண்டாக்கும் சக்தி இல்மை�. லேநாய் தன்மைனத்தாலேன 
நகர்த்தலேவா அல்�து ஒரு வடிவத்திலிருந்து இன்கனாரு வடிவத்திற்கு 
�ாற்றலேவா எந்த அறிவும் இல்மை�. லேநாய் நகர்ந்தால், �னம், விஷயம் 
அல்�, அமைத இயக்குகிறது; எனலேவ நீங்கள் அமைத நகர்த்துவமைத 
உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ளுங்கள். ஒவ்கவாரு பாதக�ான 
சூழ்நிமை�மையயும் அதன் தமை�வனாக சந்திக்கவும்.

11.   183 : 17 (தி)-18, 26-29

…சத்தியத்தின் முமைறயான �ற்றும் ஒலேர சாத்திய�ான கசயல் 
நல்லிணக்கத்மைத உருவாக்குவதாகும்.

உண்மை� அமைனத்து தீமை�கள் �ற்றும் கபாருள்முதல்வாத முமைறகமைள 
உண்மை�யான ஆன்�ீக சட்டத்தின் மூ�ம் கவளிலேயற்றுகிறது, - 
பார்மைவயற்றவர்களுக்கு பார்மைவ, கசவிடர்களுக்கு கசவிசாய்த்தல், 
ஊமை�களுக்கு குரல், முடவர்களுக்கு கால்கமைள வழங்கும் சட்டம்.

12.   232 : 26-31

சத்தியத்தின் புனித சரணா�யத்தில் புனித�ான இறக்கு�தியின் 
குரல்கள் உள்ளன, ஆனால் நாங்கள் அவற்மைறக் கவனிக்கவில்மை�. 
பு�னின்ப துன்பங்கள் என்று கசால்�ப்படும் இன்பங்களும் 
துன்பங்களும் நம் வாழ்வில் �மைறந்து லேபாகும்லேபாதுதான், பிமைழயின் 
அடக்கம் �ற்றும் ஆன்�ீக வாழ்வுக்கு உயிர்த்கதழுதலின் சந்லேதகத்திற்கு 
இட�ில்�ாத அமைடயாளங்கமைளக் காண்கிலேறாம்.

13.   496 : 9 (ககள்)-14

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உங்கமைள நீங்கலேள லேகட்டுக்ககாள்ளுங்கள்: உயர்ந்த நன்மை�மைய 
அணுகும் வாழ்க்மைகமைய நான் வாழ்கிலேறனா? உண்மை� �ற்றும் 
அன்பின் குணப்படுத்தும் சக்திமைய நான் நிரூபிக்கிலேறனா? 
அப்படியானால், "சரியான நாளுக்கு" வழி பிரகாச�ாக வளரும். 
கடவுமைளப் பற்றிய புரிதல் �னிதனுக்கு என்ன தருகிறது என்பமைத 
உங்கள் பழங்கள் நிரூபிக்கும்.

14.   326 : 16-22

சரியாக வாழ்வதற்கான லேநாக்கமும் லேநாக்கமும் இப்லேபாலேத கிமைடக்கும். 
இந்த புள்ளி கவன்றது, நீங்கள் விரும்பியபடி கதாடங்கியுள்ளீர்கள். 
நீங்கள் கிறிஸ்தவ அறிவியலின் எண் அட்டவமைணயில் 
கதாடங்கிவிட்டீர்கள், தவறான எண்ணத்மைதத் தவிர லேவறு எதுவும் 
உங்கள் முன்லேனற்றத்மைதத் தடுக்க முடியாது. உண்மை�யான 
லேநாக்கங்களுடன் லேவமை� கசய்து கஜபித்தால், உங்கள் தந்மைத வழிமையத்
திறப்பார். "நீங்கள் சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படியாதபடி உங்கமைளத் தடுத்தது
யார்?"

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் லே�ரி லேபக்கர் எடி

தினசரி பஜபம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகலேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க3ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் லேநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமைள
விலேராதலே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்லேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுலே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜனவரி 23, 2022
தமை�ப்ப: உண்மை�

உண்மை�யான சலேகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்லேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆலே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட லேவண்டும்.

சர்ச் மைகலேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆலே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  லே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய லேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கலேவா
புறக்கணிக்கலேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகலேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபிளின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


