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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஜூன் 26, 2022

தமை�ப்ப — கிறிஸ்தவ அறிவியல்

ககால்டன் உமை�:  எக��ியா 17 : 14

"கர்த்தாவேவ, என்மைனக் குண�ாக்கும், அப்பபாழுது குண�ாவேவன்;
என்மைன இரட்சியும், அப்பபாழுது இரட்சிக்கப்படுவேவன்; வேதவரீவேர என்

துதி."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  சங்கதீம் 147: 1-5, 7

1 கர்த்தமைரத் துதியுங்கள்; நம்முமைடய வேதவமைனக் 
கீர்த்தனம்பண்ணுகிறது நல்�து, துதித்தவே� இன்பமும் 
ஏற்றது�ாயிருக்கிறது.

2 கர்த்தர் எருசவே�மை�க் கட்டுகிறார்; துரத்துண்ட இஸ்ரவேவ�மைரக் 
கூட்டிச்வேசர்க்கிறார்.

3 இருதயம் பநாறுங்குண்டவர்கமை9க் குண�ாக்குகிறார், 
அவர்களுமைடய காயங்கமை9க் கட்டுகிறார்.

4 அவர் நட்சத்திரங்க9ின் இ�க்கத்மைத எண்ணி, 
அமைவகளுக்பகல்�ாம் வேபரிட்டு அமைழக்கிறார்.

5 நம்முமைடய ஆண்டவர் பபரியவரும் �கா 
பப�முள்9வரு�ாயிருக்கிறார்; அவருமைடய அறிவு 
அ9வில்�ாதது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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7 கர்த்தமைரத் துதியுடன் பாடிக்பகாண்டாடுங்கள்; நம்முமைடய 
வேதவமைனச் சுர�ண்ட�த்தால் கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கதீம் 103 : 1–5

1 என் ஆத்து�ாவேவ, கர்த்தமைர ஸ்வேதாத்திரி; என் முழு உள்9வே�, 
அவருமைடய பரிசுத்த நா�த்மைத ஸ்வேதாத்திரி.

2 என் ஆத்து�ாவேவ, கர்த்தமைர ஸ்வேதாத்திரி; அவர் பசய்த சக� 
உபகாரங்கமை9யும் �றவாவேத.

3 அவர் உன் அக்கிர�ங்கமை9பயல்�ாம் �ன்னித்து, உன் 
வேநாய்கமை9பயல்�ாம் குண�ாக்கி,

4 உன் பிராணமைன அழிவுக்கு வி�க்கி�ீட்டு, உன்மைனக் 
கிருமைபயினாலும் இரக்கங்க9ினாலும் முடிசூட்டி,

5 நன்மை�யினால் உன் வாமையத் திருப்தியாக்குகிறார்; கழுகுக்குச் 
ச�ான�ாய் உன் வயது திரும்ப வா� வயதுவேபா�ாகிறது.

2. 2 இ�ாஜாக்கள் 20 : 1-7

1 அந்நாட்க9ில் எவேசக்கியா வியாதிப்பட்டு �ரணத்துக்கு 
ஏதுவாயிருந்தான்; அப்பபாழுது ஆவே�ாத்சின் கு�ாரனாகிய ஏசாயா
என்னும் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந்து, அவமைன வேநாக்கி: நீர் 
உ�து வீட்டுக்காரியத்மைத ஒழுங்குப்படுத்தும்; நீர் பிமைழக்க�ாட்டீர், 
�ரித்துப்வேபாவீர் என்று கர்த்தர் பசால்லுகிறார் என்றான்.

2 அப்பபாழுது எவேசக்கியா தன் முகத்மைதச் சுவர்ப்புற�ாகத் திரும்பிக் 
பகாண்டு, கர்த்தமைர வேநாக்கி:

3 ஆ கர்த்தாவேவ, நான் உ�க்கு முன்பாக உண்மை�யும் �ன 
உத்த�மு�ாய் நடந்து, உ�து பார்மைவக்கு ந��ானமைதச் பசய்வேதன் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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என்பமைத நிமைனத்தருளும் என்று விண்ணப்பம்பண்ணினான். 
எவேசக்கியா �ிகவும் அழுதான்.

4 ஏசாயா பாதி முற்றத்மைதவிட்டு அப்புறம் வேபாகிறதற்குமுன்வேன, 
கர்த்தருமைடய வார்த்மைத அவனுக்கு உண்டாகி, அவர் பசான்னது:

5 நீ திரும்பிப்வேபாய், என் ஜனத்தின் அதிபதியாகிய எவேசக்கியாமைவ 
வேநாக்கி: உன் தகப்பனாகிய தாவீதின் வேதவனாயிருக்கிற கர்த்தர் 
பசால்லுகிறது என்னபவன்றால்: உன் விண்ணப்பத்மைதக் 
வேகட்வேடன், உன் கண்ணீமைரக் கண்வேடன்; இவேதா, நான் உன்மைனக் 
குண�ாக்குவேவன்; மூன்றாம் நா9ிவே� நீ கர்த்தருமைடய 
ஆ�யத்துக்குப் வேபாவாய்.

6 உன் நாட்கவே9ாவேட பதிமைனந்து வருஷங்கமை9க் கூட்டுவேவன்; 
உன்மைனயும் இந்த நகரத்மைதயும் அசீரியா ராஜாவின் மைகக்குத் 
தப்புவித்து, என் நி�ித்தமும் என் தாசனாகிய தாவீதின் நி�ித்தமும் 
இந்த நகரத்துக்கு ஆதரவாய் இருப்வேபன் என்று பசால் என்றார்.

7 பின்பு ஏசாயா: அத்திப்பழத்து அமைடமையக் பகாண்டுவாருங்கள் 
என்றான்; அமைத அவர்கள் பகாண்டுவந்து, பி9மைவயின்வே�ல் 
பற்றுப்வேபாட்டவேபாது அவன் பிமைழத்தான்.

3. ஏசாயா 35: 3-6, 10

3 த9ர்ந்த மைககமை9த் திடப்படுத்தி, தள்9ாடுகிற முழங்கால்கமை9ப் 
ப�ப்படுத்துங்கள்.

4 �னம் பதறுகிறவர்கமை9ப் பார்த்து: நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், 
திடன்பகாள்ளுங்கள்; இவேதா, உங்கள் வேதவன் நீதிமையச் 
சரிக்கட்டவும், உங்கள் வேதவன் பதி�9ிக்கவும் வருவார்; அவர் வந்து 
உங்கமை9 இரட்சிப்பார் என்று பசால்லுங்கள்.

5 அப்பபாழுது குருடரின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு, பசவிடரின் பசவிகள்
திறவுண்டுவேபாம்.

6 அப்பபாழுது முடவன் �ாமைனப்வேபால் குதிப்பான்; ஊமை�யன் நாவும் 
பகம்பீரிக்கும்; வனாந்தரத்திவே� தண்ணீர்களும், கடுபவ9ியிவே� 
ஆறுகளும் பாய்ந்வேதாடும்.

10 கர்த்தரால் �ீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி, ஆனந்தக்க9ிப்புடன் பாடி, 
சீவேயானுக்கு வருவார்கள்; நித்திய �கிழ்ச்சி அவர்கள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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தமை�யின்வே�லிருக்கும்; சந்வேதாஷமும் �கிழ்ச்சியும் அமைடவார்கள்; 
சஞ்ச�மும் தவிப்பும் ஓடிப்வேபாம்.

4. கயாவான் 4: 46 (அங்கு)-53

46 ...அப்பபாழுது கப்பர்நகூ�ிவே� ராஜாவின் �னுஷரில் ஒருவனுமைடய 
கு�ாரன் வியாதியாயிருந்தான்.

47 இவேயசு யூவேதயாவிலிருந்து கலிவே�யாவுக்கு வந்தாபரன்று அந்த 
�னுஷன் வேகள்விப்பட்டவேபாது, அவரிடத்திற்குப் வேபாய், தன் �கன் 
�ரண அவஸ்மைதயாயிருந்தபடியினாவே�, அவமைனக் 
குண�ாக்கும்படிக்கு வரவேவண்டுப�ன்று அவமைர 
வேவண்டிக்பகாண்டான்.

48 அப்பபாழுது இவேயசு அவமைன வேநாக்கி: நீங்கள் 
அமைடயா9ங்கமை9யும் அற்புதங்கமை9யும் காணாவிட்டால் 
விசுவாசிக்க�ாட்டீர்கள் என்றார்.

49 அதற்கு ராஜாவின் �னுஷன்: ஆண்டவவேர, என் பிள்மை9 
சாகிறதற்குமுன்வேன வரவேவண்டும் என்றான்.

50 இவேயசு அவமைன வேநாக்கி: நீ வேபாக�ாம், உன் கு�ாரன் 
பிமைழத்திருக்கிறான் என்றார். அந்த �னுஷன், இவேயசு பசான்ன 
வார்த்மைதமைய நம்பிப் வேபானான்.

51 அவன் வேபாமைகயில், அவனுமைடய ஊழியக்காரர் அவனுக்கு 
எதிர்பகாண்டுவந்து, உம்முமைடய கு�ாரன் பிமைழத்திருக்கிறான் 
என்று அறிவித்தார்கள்.

52 அப்பபாழுது: எந்த �ணிவேநரத்தில் அவனுக்குக் குணமுண்டாயிற்று 
என்று அவர்க9ிடத்தில் விசாரித்தான். அவர்கள்: வேநற்று 
ஏழா�ணிவேநரத்தில் ஜுரம் அவமைன விட்டது என்றார்கள்.

53 உன் கு�ாரன் பிமைழத்திருக்கிறான் என்று இவேயசு தன்னுடவேன 
பசான்ன �ணிவேநரம் அதுவேவ என்று தகப்பன் அறிந்து, அவனும் 
அவன் வீட்டாரமைனவரும் விசுவாசித்தார்கள்.

5. �த்கதயு 8: 14-17

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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14 இவேயசு வேபதுருவின் வீட்டிவே� வந்து, அவன் �ா�ி ஜுர�ாய்க் 
கிடக்கிறமைதக் கண்டார்.

15 அவர் அவள் மைகமையத் பதாட்டவுடவேன ஜுரம் அவமை9விட்டு 
நீங்கிற்று; அவள் எழுந்திருந்து அவர்களுக்குப் பணிவிமைட 
பசய்தாள்.

16 அஸ்த�ன�ானவேபாது, பிசாசு பிடித்திருந்த அவேநகமைர அவரிடத்தில் 
பகாண்டு வந்தார்கள்; அவர் அந்த ஆவிகமை9த் த�து 
வார்த்மைதயினாவே� துரத்தி, பிணியா9ிகப9ல்�ாமைரயும் 
பசாஸ்த�ாக்கினார்:

17 அவர் தாவே� நம்முமைடய பப�வீனங்கமை9 ஏற்றுக்பகாண்டு, 
நம்முமைடய வேநாய்கமை9ச் சு�ந்தார் என்று, ஏசாயா 
தீர்க்கதரிசியினால் உமைரக்கப்பட்டது நிமைறவேவறும்படி இப்படி 
நடந்தது.

6. கயாவான் 13: 31

31 அவன் புறப்பட்டுப்வேபானபின்பு இவேயசு: இப்பபாழுது 
�னுஷகு�ாரன் �கிமை�ப்படுகிறார், வேதவனும் அவரில் 
�கிமை�ப்படுகிறார்.

7. கயாவான் 14: 12, 13, 15-17

12 ப�ய்யாகவேவ ப�ய்யாகவேவ நான் உங்களுக்குச் பசால்லுகிவேறன்; 
நான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் வேபாகிறபடியினால், என்மைன 
விசுவாசிக்கிறவன் நான் பசய்கிறகிரிமையகமை9த் தானும் 
பசய்வான், இமைவகமை9ப்பார்க்கிலும் பபரிய கிரிமையகமை9யும் 
பசய்வான்.

13 நீங்கள் என் நா�த்தினாவே� எமைதக் வேகட்பீர்கவே9ா, கு�ாரனில் பிதா 
�கிமை�ப்படும்படியாக, அமைதச் பசய்வேவன்.

15 நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பமைனகமை9க் 
மைகக்பகாள்ளுங்கள்.

16 நான் பிதாமைவ வேவண்டிக்பகாள்வேவன், அபபாழுது 
என்பறன்மைறக்கும் உங்களுடவேனகூட இருக்கும்படிக்குச் சத்திய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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ஆவியாகிய வேவபறாரு வேதற்றரவா9மைன அவர் உங்களுக்குத் 
தந்தருளுவார்.

17 உ�கம் அந்தச் சத்திய ஆவியானவமைரக் காணா�லும் அறியா�லும்
இருக்கிறபடியால் அவமைரப் பபற்றுக்பகாள்9�ாட்டாது; அவர் 
உங்களுடவேன வாசம்பண்ணி உங்களுக்குள்வே9 இருப்பதால், 
நீங்கள் அவமைர அறிவீர்கள்.

8. பவளிப்படுத்தின விகசஷம் 10 : 1–3 (க்கு :), 8–11

1 பின்பு, ப�முள்9 வேவபறாரு தூதன் வானத்திலிருந்து 
இறங்கிவரக்கண்வேடன்; வே�கம் அவமைனச் சூழ்ந்திருந்தது, 
அவனுமைடய சிரசின்வே�ல் வானவில்லிருந்தது, அவனுமைடய முகம் 
சூரியமைனப்வேபா�வும், அவனுமைடய கால்கள் அக்கினி 
ஸ்தம்பங்கமை9ப்வேபா�வும் இருந்தது.

2 திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புஸ்தகம் அவன் மைகயில் இருந்தது; தன் 
வ�துபாதத்மைதச் சமுத்திரத்தின்வே�லும், தன் இடதுபாதத்மைதப் 
பூ�ியின்வே�லும் மைவத்து,

3 சிங்கம் பகர்ச்சிக்கிறதுவேபா� �காசத்த�ாய் ஆர்ப்பரித்தான்.
8 நான் வானத்திலிருந்து பிறக்கக்வேகட்ட சத்தம் �றுபடியும் 

என்னுடவேன வேபசி: சமுத்திரத்தின்வே�லும் பூ�ியின்வே�லும் நிற்கிற 
தூதனுமைடய மைகயிலிருக்கும் திறக்கப்பட்ட சிறு புஸ்தகத்மைத நீ 
வேபாய் வாங்கிக்பகாள் என்று பசால்�,

9 நான் தூதனிடத்தில் வேபாய்: அந்தச் சிறு புஸ்தகத்மைத எனக்குத் 
தாரும் என்வேறன். அதற்கு அவன்: நீ இமைத வாங்கிப் புசி; இது உன் 
வயிற்றுக்குக் கசப்பாயிருக்கும், ஆகிலும் உன் வாய்க்கு இது 
வேதமைனப்வேபா� �தூர�ாயிருக்கும் என்றான்.

10 நான் அந்தச் சிறு புஸ்தகத்மைதத் தூதனுமைடய மைகயிலிருந்து 
வாங்கி, அமைதப் புசித்வேதன்; என் வாய்க்கு அதுவேதமைனப்வேபா� 
�தூர�ாயிருந்தது; நான் அமைதப் புசித்தவுடவேன என் வயிறு 
கசப்பாயிற்று.

11 அப்பபாழுது அவன் என்மைன வேநாக்கி: நீ �றுபடியும் அவேநக 
ஜனங்கமை9யும், ஜாதிகமை9யும், பாமைஷக்காரமைரயும், 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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ராஜாக்கமை9யுங்குறித்துத் தீர்க்கதரிசனஞ்பசால்�வேவண்டும் 
என்றான்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 11: 9-21

இவேயசுவின் கா�த்தில் இருந்தமைதப் வேபா�வேவ, இப்வேபாது கிறிஸ்தவ 
அறிவியலின் உடல் சிகிச்மைசயானது பதய்வீகக் பகாள்மைகயின் 
பசயல்பாட்டிலிருந்து விமை9கிறது, அதற்கு முன் பாவமும் வேநாயும் �னித 
உணர்வில் தங்கள் யதார்த்தத்மைத இழந்து இயற்மைகயாகவும் 
அவசிய�ாகவும் �மைறந்துவிடும், இருள் பவ9ிச்சத்திற்கும் பாவம் 
சீர்திருத்தத்திற்கும் இடம் பகாடுக்கிறது. . இப்வேபாது, அப்வேபாது வேபா�வேவ,
இந்த வலிமை��ிக்க பமைடப்புகள் இயற்மைகக்கு அப்பாற்பட்டமைவ அல்�, 
ஆனால் �ிகவும் இயற்மைகயானமைவ. அமைவ இம்�ானுவேவலின் 
அமைடயா9ம், அல்�து "கடவுள் நம்முடன்" - �னித உணர்வில் எப்வேபாதும் 
இருக்கும் ஒரு பதய்வீக பசல்வாக்கு, முன்பு வாக்குறுதிய9ிக்கப்பட்டபடி 
இப்வேபாது வருகிறது,

சிமைறபிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விடுதமை�மையப் வேபாதிக்க, 
[உணர்வின்]
�ற்றும் பார்மைவயற்றவர்களுக்கு பார்மைவமைய �ீட்படடுப்பது,
நசுக்கப்பட்ட அவர்கமை9 விடுதமை� பசய்ய.

2. 139 : 4–8, 15-27

ஆரம்பம் முதல் இறுதி வமைர, வேவதாக�த்தில் ஆவியானவர், �னம், 
பபாரு9ின் �தீு பபற்ற பவற்றியின் பதிவுகள் நிமைறந்துள்9ன. 
�னிதர்கள் அற்புதங்கள் என்று அமைழத்ததன் மூ�ம் வே�ாசஸ் �னதின் 
ஆற்றமை� நிரூபித்தார்; வேயாசுவா, எலியா, எலிசா ஆகிவேயாரும் 
அவ்வாவேற பசய்தனர்.

புனித எழுத்தாக எமைதக் கருத வேவண்டும், எமைதக் கருதக்கூடாது என்பது 
குறித்து சர்ச் கவுன்சில்க9ின் வாக்பகடுப்பு மூ�ம் எடுக்கப்படும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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முடிவுகள்; பண்மைடய பதிப்புக9ில் பவ9ிப்பமைடயான தவறுகள்; பமைழய 
ஏற்பாட்டில் முப்பதாயிரம் பவவ்வேவறு வாசிப்புகள், �ற்றும் புதிய மூன்று 
இ�ட்சம், - இந்த உண்மை�கள் பதய்வீக பதிவில் ஒரு �ரண �ற்றும் 
பபாருள் உணர்வு எவ்வாறு திருடப்பட்டது என்பமைதக் காட்டுகின்றன, 
அதன் பசாந்த சாயல் ஓர9விற்கு ஈர்க்கப்பட்ட பக்கங்கமை9 
இருட்டடிக்கும். ஆனால் தவறுகள் ஆதியாக�ம் முதல் பவ9ிப்படுத்துதல்
வமைர காணப்பட்ட வேவதத்தின் பதய்வீக அறிவியமை� முழுவது�ாக 
�மைறக்கவேவா, இவேயசுவின் ஆர்ப்பாட்டத்மைத சிமைதக்கவேவா அல்�து 
"கட்டுபவர்கள் நிராகரித்த கல்" "தமை�மை�யாக �ாறும்" என்று 
முன்னறிவித்த தீர்க்கதரிசிக9ின் குணப்படுத்துதமை� ரத்து பசய்யவேவா 
முடியாது."

3. 107 : 1-6

1866 ஆம் ஆண்டில், நான் கிறிஸ்து அறிவியல் அல்�து வாழ்க்மைக, 
உண்மை� �ற்றும் அன்பின் பதய்வீக விதிகமை9க் கண்டுபிடித்வேதன், 
வே�லும் எனது கண்டுபிடிப்புக்கு கிறிஸ்தவ அறிவியல் என்று 
பபயரிட்வேடன். விஞ்ஞான �னந� சிகிச்மைசயின் முழுமை�யான 
பதய்வீகக் வேகாட்பாட்டின் இந்த இறுதி பவ9ிப்பாட்டின் 
வரவேவற்புக்காக கடவுள் ப� ஆண்டுக9ாக என்மைன தயவுடன் 
தயார்படுத்திக் பகாண்டிருந்தார்.

4. 109 : 11–15, 16–22

எனது கண்டுபிடிப்புக்குப் பிறகு, மூன்று வருடங்கள், நான் இந்த 

�னந�ப் பிரச்சிமைனக்குத் தீர்மைவத் வேதடிவேனன், வேவதங்கமை9த் 

வேதடிவேனன், பகாஞ்சம் படித்வேதன், சமூகத்திலிருந்து ஒதுங்கி 

இருந்வேதன், வேநர்�மைறயான விதிமையக் கண்டறிய வேநரத்மைதயும் 

சக்திமையயும் பச�விட்வேடன்.… எல்�ாவற்றின் பகாள்மைகமையயும் 

நான் அறிந்வேதன். இணக்க�ான �னம்-பசயல்

கடவு9ாக இருங்கள், �ற்றும் புனித�ான, வே�ம்படுத்தும் 
நம்பிக்மைகயின் மூ�ம் பழமை�யான கிறிஸ்தவ குணப்படுத்துதலில் 

குணப்படுத்தப்பட்டது; ஆனால் இந்த குணப்படுத்துதலின் 

அறிவியமை� நான் அறிந்திருக்க வேவண்டும், வே�லும் பதய்வீக 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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பவ9ிப்பாடு, காரணம் �ற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் மூ�ம் முழுமை�யான 

முடிவுகளுக்கு நான் பவற்றி பபற்வேறன்.

5. 558 : 1–8

புனித ஜான் தனது பவ9ிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் பத்தாவது 
அத்தியாயத்தில் எழுதுகிறார்: -

பின்பு, ப�முள்9 வேவபறாரு தூதன் வானத்திலிருந்து 
இறங்கிவரக்கண்வேடன்; வே�கம் அவமைனச் சூழ்ந்திருந்தது, அவனுமைடய 
சிரசின்வே�ல் வானவில்லிருந்தது, அவனுமைடய முகம் 
சூரியமைனப்வேபா�வும், அவனுமைடய கால்கள் அக்கினி 
ஸ்தம்பங்கமை9ப்வேபா�வும் இருந்தது.

6. 559 : 1–23

இந்த வேதவமைத தனது மைகயில் "ஒரு சிறிய புத்தகத்மைத" மைவத்திருந்தார், 
அமைனவருக்கும் படிக்கவும் புரிந்துபகாள்9வும் திறந்திருந்தது. இவேத 
புத்தகத்தில் பதய்வீக அறிவியலின் பவ9ிப்பாடு உள்9தா, "வ�து கால்" 
அல்�து வே��ாதிக்க சக்தி கடலில் இருந்ததா, - அடிப்பமைட, �மைறந்த 
பிமைழ, அமைனத்து பிமைழயின் பு�ப்படும் வடிவங்க9ின் மூ�மும்? 
வேதவமைதயின் இடது கால் பூ�ியில் இருந்தது; அதாவது, காணக்கூடிய 
பிமைழ �ற்றும் வேகட்கக்கூடிய பாவத்தின் �தீு இரண்டாம் நிமை� சக்தி 
பயன்படுத்தப்பட்டது. விஞ்ஞான சிந்தமைனயின் "இன்னும், சிறிய குரல்" 
கண்டம் �ற்றும் கடல் வழியாக உ�கின் பதாமை�தூர எல்மை� வமைர 
பசன்றமைடகிறது. உண்மை�யின் பசவிக்கு பு�ப்படாத குரல், �னித 
�னத்திற்கு, "சிங்கம் கர்ஜிப்பது வேபால்" உள்9து. இது 
பாமை�வனத்திலும், அச்சம் நிமைறந்த இருண்ட இடங்க9ிலும் வேகட்கிறது. 
இது தீமை�யின் "ஏழு இடிகமை9" எழுப்புகிறது, வே�லும் இரகசிய 
வேடான்க9ின் முழு டயபசமைனயும் உச்சரிக்க அவர்க9ின் �மைறந்த 
சக்திகமை9த் தூண்டுகிறது. பின்னர் சத்தியத்தின் சக்தி 
நிரூபிக்கப்பட்டது, - பிமைழயின் அழிவில் பவ9ிப்படுகிறது. அப்வேபாது 
இணக்கத்திலிருந்து ஒரு குரல் கூக்குரலிடும்: "வேபாய் அந்தச் சிறு 
புத்தகத்மைத எடு. ... அமைத எடுத்துச் சாப்பிடு; அது உன் வயிற்மைறக் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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கசப்பாக்கும், ஆனால் அது உன் வாயில் வேதன் வேபா� இனிக்கும்." 
�னிதர்கவே9, பரவே�ாக சுவிவேசஷத்திற்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். பதய்வீக 
அறிவியமை� எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள். இந்த புத்தகத்மைத ஆரம்பம் முதல் 
இறுதி வமைர படியுங்கள். அமைதப் படிக்கவும், சிந்திக்கவும். அது உங்கமை9 
குணப்படுத்தும் வேபாது, அதன் முதல் சுமைவயில் உண்மை�யில் 
இனிமை�யாக இருக்கும்; ஆனால் உண்மை�யின் �தீு 
முணுமுணுக்காதீர்கள், அதன் பசரி�ானம் கசப்பாக இருந்தால்.

7. 150 : 4-17

இன்று சத்தியத்தின் குணப்படுத்தும் சக்தி ஒரு அற்புத�ான 

கண்காட்சிக்குப் பதி�ாக ஒரு உள்9ார்ந்த, நித்திய அறிவிய�ாக 

பரவ�ாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்9து. அதன் வேதாற்றம், "பூ�ியில் ச�ாதானம், 
�னிதர்கள் �தீு நல்ப�ண்ணம்" என்ற நற்பசய்தியின் புதிதாக 

வருகிறது. �ாஸ்டர் வாக்குறுதிய9ித்தபடி, இந்த வருதல், 
�னிதர்க9ிமைடவேய நிரந்தர விநிவேயாக�ாக ஸ்தாபிப்பதற்காக; ஆனால் 

இப்வேபாது கிறிஸ்தவ அறிவியலின் வேநாக்கம், அதன் முந்மைதய 

ஆர்ப்பாட்டத்தின் கா�த்மைதப் வேபா�, முதன்மை�யாக உடல் 

குணப்படுத்துதலில் ஒன்றல்�. இப்வேபாது, அது வேபால், அறிகுறிகளும் 
அதிசயங்களும் உடல் வேநாயின் �வேனாதத்துவ சிகிச்மைசமுமைறயில் 

பசய்யப்படுகின்றன; ஆனால் இந்த அமைடயா9ங்கள் அதன் பதய்வீக 

வேதாற்றத்மைத நிரூபிப்பதற்காக �ட்டுவே�, - உ�கின் பாவங்கமை9 
அகற்றும் கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்தின் உயர்ந்த பணியின் 

யதார்த்தத்மைத சான்ற9ிக்க.

8. 55 : 15–29

சத்தியத்தின் அழியாத வேயாசமைன ப� நூற்றாண்டுக9ாக பரவி, 
வேநாயுற்றவர்கமை9த் தன் சிறகுகளுக்குக் கீவேழ கூட்டிச் பசன்று பாவம் 
பசய்கிறது. �னிதன் கிறிஸ்துவின் அறிவியமை� அங்கீகரித்து, தன்மைனப் 
வேபா�வேவ தன் அண்மைட வீட்டாமைர வேநசிக்கும் அந்த �கிழ்ச்சியான நாமை9 
உணர என் வேசார்வுற்ற நம்பிக்மைக முயற்சிக்கிறது - கடவு9ின் சர்வ 
வல்�மை�மையயும் பதய்வீக அன்பின் குணப்படுத்தும் சக்திமையயும் அது 
�னிதகு�த்திற்குச் பசய்தது �ற்றும் பசய்து வருகிறது. . வாக்குறுதிகள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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நிமைறவேவற்றப்படும். பதய்வீக சிகிச்மைசமுமைற �ீண்டும் வேதான்றும் வேநரம் 
எல்�ா வேநரத்திலும் உள்9து; பதய்வீக விஞ்ஞானத்தின் பலிபீடத்தின் �தீு
தனது பூ�ிக்குரிய அமைனத்மைதயும் மைவக்கும் எவரும், இப்வேபாது 
கிறிஸ்துவின் வேகாப்மைபமைய அருந்துகிறார், வே�லும் கிறிஸ்தவ 
குணப்படுத்துதலின் ஆவி �ற்றும் சக்தியுடன் இருக்கிறார்.

புனித ஜானின் வார்த்மைதக9ில்: "என்பறன்மைறக்கும் உங்களுடவேனகூட 
இருக்கும்படிக்குச் சத்திய ஆவியாகிய வேவபறாரு வேதற்றரவா9மைன அவர் 
உங்களுக்குத் தந்தருளுவார்." இந்த ஆறுதமை� நான் பதய்வீக அறிவியல் 
என்று புரிந்துபகாள்கிவேறன்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் வே�ரி வேபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

ஒவ்பவாரு நாளும் பஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  பதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை9யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க9ிடமும் பாசத்மைத வ9ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ9ட்டும்!

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க6ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க9ின் வேநாக்கங்கள் அல்�து பசயல்கமை9
விவேராதவே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்வேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
பதய்வீக அன்பு �ட்டுவே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை9யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சவேகாதரத்துவம்,  பதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்வேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க9ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.
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ஆவே�ாசமைன,  பசல்வாக்கு பசலுத்துதல் அல்�து தவறாக பசல்வாக்கு
பசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேவண்டும்.

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆவே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  வே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பசய்ய வேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கவேவா
புறக்கணிக்கவேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக9ால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை9ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி9ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க9ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை9 உள்9டக்கியது.


