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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஜூமை� 24, 2022

தமை�ப்ப — உண்மை�

ககால்டன் உமை�:  கயாவான் 4: 23

"உண்மை�யாய்த் ததாழுதுதகாள்ளுகிறவர்கள் பிதாமைவ ஆவியயாடும்
உண்மை�யயாடும் ததாழுதுதகாள்ளுங்கா�ம் வரும், அது இப்தபாழுயத

வந்திருக்கிறது; தம்மை�த் ததாழுதுதகாள்ளுகிறவர்கள்
இப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  2 
பகா�ிந்தியர் 13: 5, 8

2 பகா�ிந்தியர் 4: 1, 2, 6 

5 நீங்கள் விசுவாசமுள்ளவர்கயளாதவன்று உங்கமைள நீங்கயள 
யசாதித்து அறியுங்கள்; உங்கமைள நீங்கயள பரீட்சித்துப் பாருங்கள்.

8 சத்தியத்திற்கு வியராத�ாக நாங்கள் ஒன்றுஞ்தசய்யக்கூடா�ல், 
சத்தியத்திற்கு அநுகூ��ாகயவ தசய்யக்கூடும்.

1 இப்படிப்பட்ட ஊழியத்மைத உமைடயவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் 
தபற்றிருப்பதால் யசார்ந்துயபாகிறதில்மை�.

2 தவட்க�ான அந்தரங்க காரியங்கமைள நாங்கள் தவறுத்து, 
தந்திர�ாய் நடவா�லும், யதவ வசனத்மைதப் புரட்டா�லும், 
சத்தியத்மைத தவளிப்படுத்துகிறதினாய� யதவனுக்கு முன்பாக 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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எல்�ா �னுஷருமைடய �னச்சாட்சிக்கும் எங்கமைள உத்த�தரன்று 
விளங்கப்பண்ணுகியறாம்.

6 இருளிலிருந்து தவளிச்சத்மைதப் பிரகாசிக்கச்தசான்ன யதவன் 
இயயசுவின் முகத்திலுள்ள த�து �கிமை�யின் அறிவாகிய 
ஒளிமையத் யதான்றப்பண்ணும்தபாருட்டாக, எங்கள் 
இருதயங்களிய� பிரகாசித்தார்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கதீம் 25: 5

5 உம்முமைடய சத்தியத்திய� என்மைன நடத்தி, என்மைனப் 
யபாதித்தருளும்; நீயர என் இரட்சிப்பின் யதவன், உம்மை� யநாக்கி 
நாள் முழுதும் காத்திருக்கியறன்.

2. சக�ியா 1 : 1-6

1 தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருஷம் எட்டாம் �ாதத்திய� 
இத்யதாவின் �கனான தபரகியாவின் கு�ாரனாகிய சகரியாவுக்கு 
உண்டான கர்த்தருமைடய வார்த்மைத:

2 கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களின்ய�ல் கடுங்யகாப�ாயிருந்தார்.
3 ஆமைகயால் நீ அவர்கமைள யநாக்கி: யசமைனகளின் கர்த்தர் 

உமைரக்கிறது என்னதவன்றால்: என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று 
யசமைனகளின் கர்த்தர் தசால்லுகிறார்; அப்தபாழுது நான் 
உங்களிடத்துக்குத் திரும்புயவன் என்று யசமைனகளின் கர்த்தர் 
தசால்லுகிறார்.

4 உங்கள் பிதாக்கமைளப் யபாலிராயதயுங்கள்; முந்தின தீர்க்கதரிசிகள் 
அவர்கமைள யநாக்கி: உங்கள் தபால்�ாத வழிகமைளயும் உங்கள் 
தபால்�ாத கிரிமையகமைளயும் விட்டுத் திரும்புங்கள் என்று 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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யசமைனகளின் கர்த்தர் தசால்லுகிறார் என்று கூப்பிட்டார்கள்; 
ஆனாலும் எனக்குச் தசவிதகாடா�லும் என்மைனக் கவனியா�லும் 
யபானார்கள் என்று கர்த்தர் தசால்லுகிறார்.

5 உங்கள் பிதாக்கள் எங்யக? தீர்க்கதரிசிகள் என்தறன்மைறக்கும் 
உயியராடிருப்பார்கயளா?

6 இரா�ற்யபானாலு�, தீர்க்கதரிசிகளாகிய என் ஊழியக்காரருக்கு 
நான் கட்டமைளயிட்ட என் வார்த்மைதகளும் என் தீர்�ானங்களும் 
உங்கள் பிதாக்களிடத்தில் பலிக்கவில்மை�யயா? எங்கள் 
வழிகளின்படியயயும், எங்கள் கிரிமையகளின்படியயயும் 
யசமைனகளின் கர்த்தர் எங்களுக்குச் தசய்ய நிர்ணயித்தபடியய 
எங்களுக்குச் தசய்தாதரன்று அவர்கள் திரும்பவந்து 
தசான்னதில்மை�யயா என்று தசால் என்றார்.

3. சக�ியா 2 : 10, 11

10 சீயயான் கு�ாரத்தியய, தகம்பீரித்துப்பாடு; இயதா, நான் வந்து உன் 
நடுவில் வாசம்பண்ணுயவன் என்று கர்த்தர் தசால்லுகிறார்.

11 அந்நாளிய� அயநகம் ஜாதிகள் கர்த்தமைரச் யசர்ந்து என் 
ஜன�ாவார்கள்; நான் உன் நடுவில் வாச�ாயிருப்யபன்; 
அப்தபாழுது யசமைனகளின் கர்த்தர் என்மைன உன்னிடத்தில் 
அனுப்பினாதரன்று அறிவாய்.

4. சக�ியா 4 : 6 (இல்மை�)

6 ப�த்தினாலும் அல்�, பராக்கிர�த்தினாலும் அல்�, என்னுமைடய
ஆவியினாய�யய ஆகும் என்று யசமைனகளின் கர்த்தர் 
தசால்லுகிறார்.

5. சக�ியா 7 : 8-12 (க்கு 2nd ,), 13 (ஆத�ால்) �ட்டுக�, 14 (நான்)

8 பின்பு கர்த்தருமைடய வார்த்மைத சகரியாவுக்கு உண்டாகி, அவர்:
9 யசமைனகளின் கர்த்தர் உமைரக்கிறது என்னதவன்றால், நீங்கள் 

உண்மை�யாய் நியாயந்தீர்த்து, அவனவன் தன்தன் சயகாதரனுக்குத் 
தயவும் இரக்கமும் தசய்து,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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10 விதமைவமையயும் திக்கற்ற பிள்மைளமையயும் பரயதசிமையயும் 
சிறுமை�யானவமைனயும் ஒடுக்கா�லும், உங்களில் ஒருவனும் தன் 
சயகாதரனுக்கு வியராத�ாய்த் தன் இருதயத்தில் தீங்கு 
நிமைனயா�லும் இருங்கள் என்றார்.

11 அவர்கயளா கவனிக்க �னதில்�ா�ல் தங்கள் யதாமைள 
முரட்டுத்தன�ாய் வி�க்கி, யகளாதபடிக்குத் தங்கள்தசவிகமைள 
அமைடத்துக்தகாண்டார்கள்.

12 யகளாதபடிக்குத் தங்கள் இருதயத்மைத மைவராக்கிய�ாக்கினார்கள்.
13 ஆத�ால்.
14 அவர்கள் அறியாத புறஜாதிகளுக்குள்யள அவர்கமைளப் 

பறக்கடித்யதன்; அதினால் அவர்கள் பின்மைவத்துப்யபான யதசம் 
யபாக்குவரத்தில்�ா�ல் பாழாய்ப்யபாயிற்று; அவர்களின் 
இன்ப�ான யதசத்மைதப் பாழாய்ப்யபாகப் பண்ணினார்கள் என்றார்.

6. சக�ியா 8 : 3, 7, 8, 16, 17, 19 (ஆத�ால்)-21, 23 (நாங்கள்)

3 நான் சீயயானிடத்தில் திரும்பி, எருசய��ின் நடுவிய� 
வாசம்பண்ணுயவன்; எருசய�ம் சத்திய நகரம் என்றும், 
யசமைனகளுமைடய கர்த்தரின் பர்வதம் பரிசுத்த பர்வதம் என்றும் 
அமைழக்கப்படும் என்று கர்த்தர் தசால்லுகிறார்.

7 இயதா, கிழக்குயதசத்திலும் �ற்ற யதசத்திலு�ிருந்து என் 
ஜனங்கமைள நான் இரட்சித்து,

8 அவர்கமைள அமைழத்துக்தகாண்டுவருயவன்; அவர்கள் எருசய��ின் 
நடுவிய� குடியிருப்பார்கள்; அவர்கள் எனக்கு உண்மை�யும் 
நீதியு�ான ஜன�ாயிருப்பார்கள், நான் அவர்களுக்கு 
யதவனாயிருப்யபன் என்று யசமைனகளின் கர்த்தர் தசால்லுகிறார்.

16 நீங்கள் தசய்யயவண்டிய காரியங்கள் என்னதவன்றால்: அவனவன் 
பிறயனாயட உண்மை�மையப் யபசுங்கள்; உங்கள் வாசல்களில் 
சத்தியத்துக்கும் ச�ாதானத்துக்கும் ஏற்க நியாயந்தீருங்கள்.

17 ஒருவனும் பிறனுக்கு வியராத�ாய்த் தன் இருதயத்தில் தீங்கு 
நிமைனயா�லும், தபாய்யாமைணயின்ய�ல் பிரியப்படா�லும் 
இருங்கள்; இமைவகதளல்�ாம் நான் தவறுக்கிற காரியங்கயள 
என்று கர்த்தர் தசால்லுகிறார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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19 ... ஆமைகயால் சத்தியத்மைதயும் ச�ாதானத்மைதயும் சியநகியுங்கள் 
என்று.

20 இன்னும் ஜனங்களும் அயநகம் பட்டணங்களின் குடிகளும் 
வருவார்கள் என்று யசமைனகளின் கர்த்தர் தசால்லுகிறார்.

21 பட்டணத்தின் குடிகள் �றுபட்டணத்தின் குடிகளிடத்தில்யபாய், நாம் 
கர்த்தருமைடய சமுகத்தில் விண்ணப்பம்பண்ணவும் யசமைனகளின் 
கர்த்தமைரத் யதடவும் தீவிரித்து யபாயவாம் வாருங்கள்; நாங்களும் 
யபாயவாம் என்று தசால்லுவார்கள்.

23 நாங்கள் உங்கயளாடு தசல்யவாம்: கடவுள் உங்கயளாடு இருக்கிறார் 
என்று யகள்விப்பட்யடாம்.

7. லூக்கா 4: 14 (க்கு :), 33-39

14 பின்பு இயயசு ஆவியானவருமைடய ப�த்தினாய� கலிய�யாவுக்குத் 
திரும்பிப் யபானார். அவருமைடய கீர்த்தி சுற்றிலும் இருக்கிற 
யதசத�ங்கும் பரம்பிற்று.

33 தஜபஆ�யத்திய� அசுத்த ஆவி பிடித்திருந்த ஒரு �னுஷன் 
இருந்தான்.

34 அவன்: ஐயயா! நசயரயனாகிய இயயசுயவ, எங்களுக்கும் உ�க்கும் 
என்ன? எங்கமைளக்தகடுக்கவா வந்தீர்? உம்மை� இன்னாதரன்று 
அறியவன்; நீர் யதவனுமைடய பரிசுத்தர் என்று உரத்தசத்த�ிட்டான்.

35 அதற்கு இயயசு: நீ யபசா�ல் இவமைனவிட்டுப் புறப்பட்டுப்யபா என்று 
அமைத அதட்டினார்; அப்தபாழுது பிசாசு அவமைன ஜனங்களின் 
நடுவிய� விழத்தள்ளி, அவனுக்கு ஒரு யசதமுஞ்தசய்யா�ல், 
அவமைன விட்டுப் யபாய்விட்டது.

36 எல்�ாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: இது என்ன வார்த்மைதயயா! 
அதிகாரத்யதாடும் வல்�மை�யயாடும் அசுத்த ஆவிகளுக்கும் 
கட்டமைளயிடுகிறார், அமைவகள் புறப்பட்டுப்யபாகிறயத என்று 
ஒருவயராதடாருவர் யபசிக்தகாண்டார்கள்.

37 அவருமைடய கீர்த்தி சுற்றிலு�ிருந்த நாடுகளிலுள்ள 
இடங்களித�ல்�ாம் பிரசித்த�ாயிற்று.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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38 பின்பு அவர் தஜபஆ�யத்மைத விட்டுப் புறப்பட்டு, சயீ�ான் வீட்டில் 
பிரயவசித்தார், சயீ�ானுமைடய �ா�ி கடும் ஜுர�ாய்க் கிடந்தாள். 
அவளுக்காக அவமைர யவண்டிக்தகாண்டார்கள்.

39 அவர் அவளிடத்தில் குனிந்துநின்று, ஜுரம் நீங்கும்படி 
கட்டமைளயிட்டார், அது அவமைள விட்டு நீங்கிற்று; உடயன அவள் 
எழுந்திருந்து அவர்களுக்குப் பணிவிமைடதசய்தாள்.

8. எகபசியர் 1 : 1 (க்கு 2nd ,)

1 யதவனுமைடய சித்தத்தினாய� இயயசுகிறிஸ்துவினுமைடய 
அப்யபாஸ்த�னாகிய:

9. எகபசியர் 4: 1, 13-15, 23-25

1 ஆத�ால், கர்த்தர்நி�ித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்குச் 
தசால்லுகிற புத்திதயன்னதவனில், நீங்கள் அமைழக்கப்பட்ட 
அமைழப்புக்குப் பாத்திரவான்களாய் நடந்து,

13 அவர், சி�மைர அப்யபாஸ்த�ராகவும், சி�மைரத் 
தீர்க்கதரிசிகளாகவும், சி�மைரச் சுவியசஷகராகவும், சி�மைர 
ய�ய்ப்பராகவும், யபாதகராகவும் ஏற்படுத்தினார்.

14 நாம் இனிக் குழந்மைதகளாயிரா�ல், �னுஷருமைடய சூதும் 
வஞ்சிக்கிறதற்யகதுவான தந்திரமுமுள்ள யபாதக�ாய் ப�வித 
காற்றினாய� அமை�கமைளப்யபா� அடிபட்டு 
அமை�கிறவர்களாயிரா�ல்,

15 அன்புடன் சத்தியத்மைதக் மைகதகாண்டு தமை�யாகிய 
கிறிஸ்துவுக்குள் எல்�ாவற்றிய�யும், நாம் 
வளருகிறவர்களாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் தசய்தார்.

23 உங்கள் உள்ளத்திய� புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி,
24 த�ய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் யதவனுமைடய சாய�ாக 

சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய �னுஷமைனத் தரித்துக்தகாள்ளுங்கள்.
25 அன்றியும், நாம் ஒருவருக்தகாருவர் 

அவயவங்களாயிருக்கிறபடியால், தபாய்மையக் கமைளந்து, 
அவனவன் பிறனுடயன த�ய்மையப் யபசக்கடவன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 2 : 16-17

நன்மை� உண்மை�யின் நிரூபணத்மைத அமைடகிறது.

2. 3 : 32-5

இதயம் ததய்வீக உண்மை� �ற்றும் அன்பிலிருந்து தவகு ததாமை�வில் 
இருந்தாலும், ��ட்டு வாழ்க்மைகயின் நன்றியின்மை�மைய நம்�ால் 
�மைறக்க முடியாது.

தபாறுமை�, சாந்தம், அன்பு �ற்றும் நற்தசயல்களில் 
தவளிப்படுத்தப்படும் கிருமைபயின் வளர்ச்சிக்கான தீவிர 
விருப்பத்தின் தஜபய� ந�க்கு �ிகவும் யதமைவ.

3. 232 : 26-31

சத்தியத்தின் புனித சரணா�யத்தில் புனித�ான இறக்கு�தியின் 
குரல்கள் உள்ளன, ஆனால் நாங்கள் அவற்மைறக் கவனிக்கவில்மை�. 
உணர்வின் இன்பங்கள் �ற்றும் துன்பங்கள் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ 
நம் வாழ்வில் கடந்து தசல்லும் யபாதுதான், பிமைழயின் அடக்கம் �ற்றும் 
ஆன்�ீக வாழ்க்மைகக்கு உயிர்த்ததழுதல் ஆகியவற்றின் சந்யதகத்திற்கு 
இட�ில்�ாத அறிகுறிகமைளக் காண்கியறாம்.

4. 593 : 4-5

தீர்க்கதரிசி. ஒரு ஆன்�ீக பார்ப்பனர்; ஆன்�ீக உண்மை�யின் 
நனவான உண்மை�களுக்கு முன் தபாருள் உணர்வு �மைறதல்.

5. 308 : 14-15

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆன்�ாவால் ஈர்க்கப்பட்ட முற்பிதாக்கள் சத்தியத்தின் குரமை�க் 
யகட்டனர், ய�லும் �னிதன் �னிதனுடன் யபசுவமைதப் யபா� 
கடவுளுடன் உணர்வுடன் யபசினார்.

6. 213 : 30-4

�னித அறிவு அதன் ஆழ�ான விஷயங்கமைளப் பற்றிய தவறான 

உணர்வில் மூழ்குவதற்கு முன், - ஒரு �னமைதயும் உண்மை�யான 
ஆதாரத்மைதயும் நிராகரிக்கும் தபாருள் யதாற்றம் பற்றிய 

நம்பிக்மைகயில், - சத்தியத்தின் பதிவுகள் ஒலிமையப் யபா�யவ 

யவறுபட்டதாகவும், அமைவ வந்ததாகவும் இருக்க�ாம். ஆதிகா� 

தீர்க்கதரிசிகளுக்கு ஒலியாக. யகட்கும் ஊடகம் முற்றிலும் ஆன்�ீகம் 

என்றால், அது சாதாரண�ானது �ற்றும் அழியாதது.

7. 388 : 1-4

கிறிஸ்தவ தியாகிகள் கிறிஸ்தவ அறிவியலின் தீர்க்கதரிசிகள். 
ததய்வீக சத்தியத்தின் உயர்த்தும் �ற்றும் புனிதப்படுத்தும் சக்தியின் 
மூ�ம், அவர்கள் சரீர உணர்வுகளின் �தீு ஒரு தவற்றிமையப் தபற்றனர், 
இது விஞ்ஞானம் �ட்டுய� விளக்கக்கூடிய தவற்றியாகும்.

8. 225 : 5-13

முதல் உண்மை� அதன் பின்ததாடர்பவர்களின் குமைறவான �ற்றும் 
விசுவாசத்தால் வழிநடத்தும் யபாது நீங்கள் அறிந்திருக்க�ாம். இவ்வாறு 
கா�த்தின் அணிவகுப்பு சுதந்திரப் பதாமைகமையத் தாங்கி நிற்கிறது. 
இந்த உ�கத்தின் சக்திகள் சண்மைடயிடும், ய�லும் அவர்களின் 
அமை�ப்புகளுக்கு சந்தா தசலுத்தும் வமைர உண்மை�மையக் காவலில் 
இருந்து கடந்து தசல்� யவண்டாம் என்று தங்கள் காவ�ர்களுக்குக் 
கட்டமைளயிடும்; ஆனால் அறிவியல், கூரான பயயாதனட்மைடக் 
கவனிக்கா�ல், அணிவகுத்துச் தசல்கிறது. எப்தபாழுதும் சி� 
குழப்பங்கள் இருக்கும், ஆனால் உண்மை�யின் தரத்திற்கு ஒரு 
அணிதிரட்டல் உள்ளது.

9. 238 : 12-13, 15-21

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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துன்புறுத்தும் கா�ங்களில் சத்தியத்திலிருந்து வி�கிச் தசல்வது, நாம் 
ஒருயபாதும் உண்மை�மையப் புரிந்து தகாள்ளவில்மை� என்பமைதக் 
காட்டுகிறது. …

நாம் தசாந்த�ாக்கிக் தகாள்ளாத அனுபவத்தின் ப�மைனப் தபற 
முயலும்யபாதும், நாம் விமைதக்காத அறுவமைடமைய அறுவமைட தசய்ய 
முயலும்யபாதும், �ற்றவர்களின் உமைழப்பில் சட்டவியராத�ாக நுமைழய 
விரும்பும்யபாதும் ய�ம்படுத்தப்படாத வாய்ப்புகள் நம்மை�க் கண்டிக்கும். 
தவறுகளால் நாம் கடுமை�யாக பாதிக்கப்படுவதால், �னித துயரத்திற்கு 
இந்த தீர்மைவத் யதடும் வமைர, உண்மை� தபரும்பாலும் யதடப்படா�ல் 
இருக்கும்.

10.   28 : 24-31

நீதியின் தபாருட்டு துன்புறுத்தப்படுவது கடந்த கா�த்மைதச் யசர்ந்தது 
என்றும், �தம் �ற்றும் சமூகங்களால் �திக்கப்படுவதால், கிறிஸ்தவம் 
இன்று உ�கத்துடன் ச�ாதான�ாக உள்ளது என்றும் கருதுவது, 
�தத்தின் இயல்மைப தவறாகப் புரிந்துதகாள்வதாகும். பிமைழ �ீண்டும் 
நிகழ்கிறது. தீர்க்கதரிசி, சீடர் �ற்றும் அப்யபாஸ்த�ன் ஆகியயாரால் 
எதிர்தகாள்ளப்பட்ட யசாதமைனகள், "உ�கம் தகுதியற்றது", ஏயதா ஒரு 
வடிவத்தில், ஒவ்தவாரு சத்திய முன்யனாடிகளுக்கும் காத்திருக்கிறது.

11.   540 : 11-16

தார்�ீக இரசாயன�ய�ாக்கலில், தீமை�, �ாமையயின் அறிகுறிகள் 
ய�ாச�மைடயும் யபாது, இமைறவன் ஒரு தீமை�மையச் தசய்துவிட்டான் என்று 
நம் அறியாமை�யால் நாம் நிமைனக்க�ாம்; ஆனால் கடவுளின் சட்டம் 
பாவம் என்று அமைழக்கப்படுவமைதயும் அதன் விமைளவுகமைளயும் 
தவளிப்படுத்துகிறது என்பமைத நாம் அறிந்து தகாள்ள யவண்டும், 
சத்தியம் தீமை�யின் அமைனத்து உணர்மைவயும் பாவத்திற்கான அமைனத்து
சக்திமையயும் அழிக்கும்.

12.   30 : 19-25

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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சத்தியத்தின் தனிப்பட்ட இ�ட்சிய�ாக, கிறிஸ்து இயயசு ரபிகளின் 
தவறு �ற்றும் அமைனத்து பாவங்கமைளயும், யநாய்கமைளயும், 
�ரணத்மைதயும் கண்டிக்க வந்தார் - உண்மை� �ற்றும் வாழ்க்மைகயின் 
வழிமைய சுட்டிக்காட்ட. இந்த இ�ட்சியம் இயயசுவின் முழு பூ�ிக்குரிய 
வாழ்க்மைக முழுவதும் நிரூபிக்கப்பட்டது, ஆன்�ா �ற்றும் தபாருள் 
உணர்வு, உண்மை� �ற்றும் பிமைழ ஆகியவற்றின் சந்ததிகளுக்கு 
இமைடயி�ான யவறுபாட்மைடக் காட்டுகிறது.

13.   229 : 23-8

கடவுள் �னிதமைன யநாயுறச் தசய்தால், யநாய் நன்றாக இருக்க 
யவண்டும், அதற்கு யநர்�ாறான ஆயராக்கியம் தீமை�யாக இருக்க 
யவண்டும், ஏதனன்றால் அவர் தசய்யும் அமைனத்தும் நல்�மைவ, 
என்தறன்றும் நிற்கும். கடவுளின் சட்டத்மைத �றீுவது யநாமைய 
உண்டாக்கினால், யநாயுற்றிருப்பது சரியானது; �ற்றும் நாம் 
விரும்பினால் முடியாது, �ற்றும் முடியாது என்றால், ஞானத்தின் 
ஆமைணகமைள ரத்து தசய்ய முடியாது. இது �ரண �னதின் நம்பிக்மைகமைய
�றீுவயத தவிர, தபாருள் அல்�து ததய்வீக �னதின் விதி அல்�, இது 
யநாய் நம்பிக்மைகமைய ஏற்படுத்துகிறது. தீர்வு உண்மை�, விஷயம் அல்�, - 
யநாய் உண்மை�யற்றது என்பது உண்மை�.

உடம்பு உண்மை�யானால், அது அழியாமை�க்கு உரியது; உண்மை� 
என்றால், அது சத்தியத்தின் ஒரு பகுதி. உண்மை�யின் தரம் அல்�து 
நிமை�மைய அழிக்க நீங்கள் �ருந்துகமைள தகாண்டு அல்�து இல்�ா�ல் 
முயற்சி தசய்வீர்களா? ஆனால் யநாய் �ற்றும் பாவம் �ாமைய என்றால், 
இந்த �ரண கனவு அல்�து �ாமையயிலிருந்து விழிப்பு, நம்மை� 
ஆயராக்கியம், புனிதம் �ற்றும் அழியாத நிமை�க்கு தகாண்டு வரும். 
இந்த விழிப்பு என்பது கிறிஸ்துவின் என்தறன்றும் வருமைக, சத்தியத்தின்
ய�ம்பட்ட யதாற்றம், இது பிமைழகமைள தவளியயற்றி யநாயுற்றவர்கமைளக் 
குணப்படுத்துகிறது.

14.   120 : 15-24

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆயராக்கியம் என்பது தபாருளின் நிமை� அல்�, �னதின் நிமை�; 
ஆயராக்கியம் என்ற தமை�ப்பில் தபாருள் உணர்வுகள் நம்பக�ான 
சாட்சியம் அளிக்க முடியாது. �னமைதக் குணப்படுத்தும் விஞ்ஞானம், 
�னமைதத் தவிர யவறு எதற்கும் உண்மை�யாக சாட்சிய�ளிப்பது அல்�து 
�னிதனின் உண்மை�யான நிமை�மைய தவளிப்படுத்துவது 
சாத்திய�ற்றது என்று காட்டுகிறது. எனயவ அறிவியலின் ததய்வீகக் 
யகாட்பாடு, உடல் உணர்வுகளின் சாட்சியத்மைத �ாற்றியமை�த்து, 
ஆயராக்கியத்தின் ஒயர அடிப்பமைடயான சத்தியத்தில் �னிதமைன 
இணக்க�ாக இருப்பமைத தவளிப்படுத்துகிறது; எனயவ விஞ்ஞானம் 
அமைனத்து யநாய்கமைளயும் �றுக்கிறது, யநாயாளிகமைளக் 
குணப்படுத்துகிறது, தவறான ஆதாரங்கமைளத் தூக்கிதயறிகிறது 
�ற்றும் தபாருள்முதல்வாத தர்க்கத்மைத �றுக்கிறது.

15.   242 : 9-21

பரய�ாகத்திற்கு ஒயர ஒரு வழி உள்ளது, நல்லிணக்கம் �ற்றும் ததய்வீக 
அறிவியலில் கிறிஸ்து இந்த வழிமையக் காட்டுகிறது. நன்மை�, கடவுள் 
�ற்றும் அவரது பிரதிபலிப்மைபத் தவிர, யவறு எந்த யதார்த்தத்மைதயும் 
அறியாதது - வாழ்க்மைகயின் யவறு எந்த உணர்வும் இல்�ாதது �ற்றும் 
பு�ன்களின் வலி �ற்றும் இன்பம் என்று அமைழக்கப்படுவமைத விட 
உயர்ந்ததாக உயர்வது.

ஒரு திட�ான உடமை� விட சுய-அன்பு ஒளிபுகாது. தபாறுமை�யான 
கடவுளுக்கு தபாறுமை�யாகக் கீழ்ப்படிவதில், ஆன்�ிகத்திற்கு எதிராகப் 
யபாரிடும் பாவத்தின் சட்ட�ான சுய-விருப்பம், சுய-நியாயப்படுத்துதல் 
�ற்றும் சுய-அன்பு யபான்ற பிமைழயின் பிடிவாத�ான அன்பின் 
உ�களாவிய கமைரப்பான் மூ�ம் கமைரக்க உமைழப்யபாம்.

வாழ்க்மைகயின் உடுப்பு உண்மை�.

16.   255 : 1-6

நித்திய உண்மை� பிரபஞ்சத்மைத �ாற்றுகிறது. �னிதர்கள் தங்கள் �ன 
ஸ்வாட்லிங்-ஆமைடகமைள மைகவிடும்யபாது, எண்ணம் தவளிப்பாடாக 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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விரிவமைடகிறது. "ஒளி இருக்கட்டும்" என்பது உண்மை� �ற்றும் அன்பின் 
நிரந்தர யகாரிக்மைக, குழப்பத்மைத ஒழுங்காகவும் யகாளங்களின் 
இமைசயில் முரண்படவும் �ாற்றுகிறது.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ய�ரி யபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

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

சர்ச் மைகயயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் யநாக்கங்கள் அல்�து தசயல்கமைள
வியராதய�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்யபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
ததய்வீக அன்பு �ட்டுய� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சயகாதரத்துவம்,  ததாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்யதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆய�ாசமைன,  தசல்வாக்கு தசலுத்துதல் அல்�து தவறாக தசல்வாக்கு
தசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட யவண்டும்.

சர்ச் மைகயயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆய�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் தகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்தவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ய�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் தசய்ய யவண்டிய கடமை�மைய �றக்கயவா
புறக்கணிக்கயவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகயயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் யதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ய�ரி யபக்கர் எடி எழுதிய கிங் யஜம்ஸ் மைபபிளின் யவத ய�ற்யகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
யவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


