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ஞாயிற்றுக்கிழமை� நவம்பர் 27, 2022

தமை�ப்ப — பண்மை�ய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி,
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம்,

கண்டிக்கப்பட்�து

ரகால்�ன் உமை�:  ஏசாயா 29: 15

"தங்கள் ஆர�ாசமைனமையக் கர்த்தருக்கு �மை.க்கும்படிக்கு
�மை.விடங்களில் ஒளித்து, தங்கள் கி�ிமையகமைள அந்தகா�த்தில்
நடப்பித்து: நம்மை�க் காண்கி.வர் யார்? நம்மை� அ.ிகி.வர் யார்

என்கி.வர்களுக்கு ஐரயா?"

நெபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: ஏசாயா  30: 8-13, 15

8 இப்நெபாழுது நீ ரபாய், இது பிற்கா�த்துக்கு என்நெ.ன்மை.க்கும் 
இருக்கும்படி, இமைத அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு ப�மைகயில் எழுதி, 
ஒரு புஸ்தகத்தில் வமை�.

9 இவர்கள் க�கமுள்ள ஜனங்களும், நெபாய்ரபசுகி. பிள்மைளகளும், 
கர்த்தருமைடய ரவதத்மைதக் ரகட்க �னதில்�ாத 
புத்தி�ரு�ாயிருக்கி.ார்கள்.

10 இவர்கள் த�ிசனக்கா�மை� ரநாக்கி: த�ிசனங் காணரவண்டாம் 
என்றும், ஞானதிருஷ்டிக்கா�மை� ரநாக்கி: யதார்த்த�ாய் 
எங்களுக்குத் த�ிசனஞ்நெசால்�ா�ல் எங்களுக்கு இத�ான 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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நெசாற்கமைள உமை�த்து, �ாய�ானமைவகமைளத் திருஷ்டியுங்கள் 
என்றும்,

11 நீங்கள் வழிமைய விட்டு, பாமைதயினின்று வி�கி, இஸ்�ரவலின் 
ப�ிசுத்தமை� எங்கள் முன்பாக இ�ா�ல் ஓயப்பண்ணுங்கள் என்றும் 
நெசால்லுகி.ார்கள்.

12 நீங்கள் இந்த வார்த்மைதமைய நெவறுத்து, இடுக்கமும் தாறு�ாறும் 
நெசய்கி.மைத நம்பி, அமைதச் சார்ந்துநெகாள்ளுகி.படியால்,

13 இந்த அக்கி��ம் உங்களுக்கு உயர்த்த சுவ�ில் விழப் 
பிதுங்கிநிற்கி.தும், திடீநெ�ன்று சடிதியாய் இடியப் ரபாகி.து�ான 
நெவடிப்மைபப்ரபா� இருக்கும் என்று இஸ்�ரவலின் ப�ிசுத்தர் 
நெசால்லுகி.ார்.

15 நீங்கள் �னந்திரும்பி அ�ர்ந்திருந்தால் இ�ட்சிக்கப்படுவீர்கள்; 
அ��ிக்மைகயும் நம்பிக்மைகயுர� உங்கள் நெப�னாயிருக்கும் என்று 
இஸ்�ரவலின் ப�ிசுத்த�ாயிருக்கி. கர்த்த�ாகிய ரதவன் 
நெசால்லுகி.ார்.

பா�ம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. நீதிநெ�ாழிகள் 21: 30

30 கர்த்தருக்கு விர�ாத�ான ஞானமு�ில்மை�, புத்தியு�ில்மை�, 
ஆர�ாசமைனயு�ில்மை�.

2. 1 நெகா�ிந்தியர் 1: 19

19 அந்தப்படி: ஞானிகளுமைடய ஞானத்மைத நான் அழித்து, 
புத்திசாலிகளுமைடய புத்திமைய அவ�ாக்குரவநெனன்று 
எழுதியிருக்கி.து.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3. நெநரக�ியா 1: 1 (க்கு.)

1 அகலியாவின் கு�ா�னாகிய நெநரக�ியாவின் நடபடிகள்,

4. நெநரக�ியா 2: 1-5, 8 (�ற்றும் இந்த), 10

1 அர்தசஷ்டா �ாஜாவின் இருபதாம் வருஷம் நிசான் �ாதத்திர�, 
தி�ாட்ச�சம் �ாஜாவுக்கு முன்பாக மைவத்திருக்மைகயில், நான் அமைத 
எடுத்து அவருக்குக் நெகாடுத்ரதன்; நான் முன் ஒருரபாதும் அவர் 
சமுகத்தில் துக்க�ாயிருந்ததில்மை�.

2 அப்நெபாழுது �ாஜா என்மைனப்பார்த்து: நீ துக்கமுக�ாயிருக்கி.து 
என்ன? உனக்கு வியாதியில்மை�ரய, இது �னதின் துக்கர� ஒழிய 
ரவநெ.ான்றும் அல்� என்.ார்; அப்நெபாழுது நான் �ிகவும் பயந்து,

3 �ாஜாமைவ ரநாக்கி: �ாஜா என்மை.க்கும் வாழ்க; என் பிதாக்களின் 
கல்�மை.கள் இருக்கும் ஸ்த��ாகிய நக�ம் பாழானதும், அதின் 
வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்நெட�ிக்கப்பட்டது�ாய்க் கிடக்கும்ரபாது, 
நான் துக்கமுகத்ரதாடு இ�ாதிருப்பது எப்படி என்ர.ன்.

4 அப்நெபாழுது �ாஜா என்மைனப் பார்த்து: நீ ரகட்கி. கா�ியம் என்ன 
என்.ார். அப்நெபாழுது நான்: ப�ர�ாகத்தின் ரதவமைன ரநாக்கி 
நெஜபம்பண்ணி,

5 �ாஜாமைவப் பார்த்து: �ாஜாவுக்குச் சித்த�ாயிருந்து, அடிரயனுக்கு 
உ�து சமுகத்தில் தமைய கிமைடத்ததானால், என் பிதாக்களின் 
கல்�மை.களிலிருக்கும் பட்டணத்மைதக் கட்டும்படி, யூதா ரதசத்துக்கு 
நீர் என்மைன அனுப்பரவண்டிக்நெகாள்ளுகிர.ன் என்ர.ன்.

8 என் ரதவனுமைடய தயவுள்ள க�ம் என்ர�ல் இருந்தபடியால், �ாஜா 
அமைவகமைள எனக்குக் கட்டமைளயிட்டார்.

10 இமைத ஓர�ானியனான சன்பல்�ாத்தும், அம்ர�ானியனான 
நெதாபியா என்னும் ஊழியக்கா�னும் ரகட்டரபாது, இஸ்�ரவல் 
புத்தி��ின் நன்மை�மைய விசா�ிக்க ஒருவன் வந்தான் என்பது 
அவர்களுக்கு �ிகவும் விசன�ாயிருந்தது.

5. நெநரக�ியா 4: 6-9, 17

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6 நாங்கள் அ�ங்கத்மைதக் கட்டிவந்ரதாம்; அ�ங்கநெ�ல்�ாம் 
பாதி�ட்டும் ஒன்.ாய் இமைணந்து உயர்ந்தது; ஜனங்கள் 
ரவமை�நெசய்கி.தற்கு ஆவ�ாயிருந்தார்கள்.

7 எருசர��ின் அ�ங்கத்மைதக் கட்டுகி. ரவமை� வளர்ந்ரதறுகி.து 
என்றும் இடிக்கப்பட்ட இடங்கள் அமைடபட்டுவருகி.து என்றும் 
சன்பல்�ாத்தும், நெதாபியாவும், அ�பியரும், அம்ர�ானியரும், 
அஸ்ரதாத்தியரும் ரகட்டரபாது, அவர்கள் �ிகவும் எ�ிச்ச�ாகி,

8 எருசர��ின்ர�ல் யுத்தம்பண்ண எல்�ாரும் ஏக�ாய் வ�வும் 
ரவமை�மையத் தடுக்கவும் கட்டுப்பாடு பண்ணினார்கள்.

9 ஆனாலும் நாங்கள் எங்கள் ரதவமைன ரநாக்கி நெஜபம்பண்ணி, 
அவர்கள் நி�ித்தம் இ�வும்பகலும் ஜா�ங்காக்கி.வர்கமைள 
மைவத்ரதாம்.

17 அ�ங்கத்திர� கட்டுகி.வர்களும், சுமை�சு�க்கி.வர்களும், 
சுமை�ரயற்றுகி.வர்களும், அவ�வர் ஒரு மைகயினார� 
ரவமை�நெசய்து, �றுமைகயினார� ஆயுதம் த�ித்திருந்தார்கள்.

6. நெநரக�ியா 6: 1 (க்கு 1st ;), 2-6, 7 (வாருங்கள்), 8, 10-12, 15, 16

1 நான் அ�ங்கத்மைதக் கட்டிமுடித்தமைதயும், இனி அதிர� தி.ப்பு 
ஒன்று�ில்மை� என்பமைதயும், சன்பல்�ாத்தும், நெதாபியாவும், 
அ�பியனான ரகரஷமும் எங்களுக்குண்டாயிருந்த �ற்.ப் 
பமைகஞரும் ரகள்விப்பட்டரபாது,

2 நான் வாசல்களுக்கு இன்னும் கதவுரபாடாதிருக்மைகயில், 
சன்பல்�ாத்தும், ரகரஷமும் ஆள் அனுப்பி: நாம் ஓரனா 
பள்ளத்தாக்கில் இருக்கி. கி�ா�ங்கள் ஒன்.ில் ஒருவமை�நெயாருவர்
கண்டு ரபசுரவாம் வாரும் என்று கூப்பிட்டார்கள்; 
அவர்கரளாநெவன்.ால், எனக்குப் நெபால்�ாப்புச் நெசய்ய 
நிமைனத்தார்கள்.

3 அப்நெபாழுது நான் அவர்களிடத்திற்கு ஆட்கமைள அனுப்பி: நான் 
நெப�ிய ரவமை�மையச் நெசய்கிர.ன், நான் வ�க் கூடாது, நான் அந்த 
ரவமை�மையவிட்டு உங்களிடத்திற்கு வருகி.தினால் அது 
�ினக்கட்டுப்ரபாவாரனன் என்று நெசால்�ச்நெசான்ரனன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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4 அவர்கள் இந்தப்பி�கா��ாக நாலுத�ம் எனக்குச் 
நெசால்லியனுப்பினார்கள்; நானும் இந்தப்பி�கா��ாகரவ 
அவர்களுக்கு �றுநெ�ாழி அனுப்பிரனன்.

5 ஐந்தாந்த�மும் சன்பல்�ாத்து அந்தப் பி�கா��ாகரவ தன் 
ரவமை�க்கா�மைனயும், அவன் மைகயிர� முத்திமை�ரபாடாத ஒரு 
கடிதத்மைதயும் எனக்கு அனுப்பினான்.

6 அதிர�: நீரும் யூதரும் க�கம்பண்ண நிமைனக்கி.ீர்கள் என்றும், 
அதற்காக நீர் அ�ங்கத்மைதக் கட்டுகி.ீர் என்றும், இவ்வித�ாக நீர் 
அவர்களுக்கு �ாஜாவாகப் ரபாகி.ீர் என்றும்,

7 ஆமைகயால் நாம் ஒருவர�ாநெடாருவர் 
ஆர�ாசமைனபண்ணுகி.தற்காக நீர் வ�ரவண்டும் என்று 
எழுதியிருந்தது.

8 அதற்கு நான் நீர் நெசால்லுகி. அந்தக் கா�ியங்களில் ஒன்றும் 
நடக்கவில்மை�; அமைவகள் உம்முமைடய �ரனா�ாஜ்யர� ஒழிய 
ரவ.ல்� என்று நெசால்லியனுப்பிரனன்.

10 நெ�கதாநெபரயலின் கு�ா�னாகிய நெத�ாயாவின் �கன் நெச�ாயா 
தன் வீட்டிர� அமைடக்கப்பட்டிருக்கும்ரபாது, நான் அவனிடத்தில் 
ரபாரனன்; அப்நெபாழுது அவன் நாம் இருவரு�ாய் ரதவனுமைடய 
வீடாகிய ஆ�யத்துக்குள்ரள ரபாய் ரதவா�யத்தின் கதவுகமைளப் 
பூட்டுரவாம் வாரும்; உம்மை�க் நெகான்றுரபாட வருவார்கள், இ�விர�
உம்மை�க் நெகான்றுரபாட வருவார்கள் என்.ான்.

11 அதற்கு நான்; என்மைனப்ரபான். �னிதன் ஓடிப்ரபாவாரனா? 
என்மைனப்ரபான்.வன் உயிர்பிமைழக்கும்படி ரதவா�யத்திர� 
ரபாய்ப் பதுங்குவாரனா? நான் ரபாவதில்மை� என்ர.ன்.

12 ரதவன் அவமைன அனுப்பவில்மை�நெயன்றும், நெதாபியாவும் 
சன்பல்�ாத்தும் அவனுக்குக் கூலிநெகாடுத்ததினால், அவன் எனக்கு 
விர�ாத�ாய் அந்தத் தீர்க்கத�ிசனத்மைதச் நெசான்னான் என்றும் 
அ.ிந்துநெகாண்ரடன்.

15 அப்படிரய அ�ங்க�ானது ஐம்பத்தி�ண்டு நாமைளக்குள்ரள 
கட்டப்பட்டு, எலுூல் �ாதம் இருபத்மைதந்தாந்ரததியிர� முடிந்தது.

16 எங்கள் பமைகஞர் எல்�ாரும் அமைதக் ரகட்டரபாதும், எங்கள் 
சுற்றுப்பு.த்தா�ாகிய பு.ஜாதியான அமைனவரும் கண்டரபாதும், 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ிகவும் முமைனயற்றுப்ரபாய், இந்தக் கி�ிமைய எங்கள் ரதவனால் 
மைககூடி வந்தநெதன்று அ.ிந்தார்கள்.

7. 1 ரயாவான் 4: 1

1 பி�ிய�ானவர்கரள, உ�கத்தில் அரநகங் கள்ளத்தீர்க்கத�ிசிகள் 
ரதான்.ியிருப்பதினால், நீங்கள் எல்�ா ஆவிகமைளயும் நம்பா�ல், 
அந்த ஆவிகள் ரதவனாலுண்டானமைவகரளா என்று 
ரசாதித்த.ியுங்கள்.

8. லூக்கா 12: 37-40

37 எஜ�ான் வரும்ரபாது, விழித்திருக்கி.வர்களாகக் காணப்படுகி. 
ஊழியக்கா�ர� பாக்கியவான்கள். அவர் அமை� கட்டிக்நெகாண்டு, 
அவர்கமைளப் பந்தியிருக்கச்நெசய்து, ச�ீப�ாய் வந்து, அவர்களுக்கு 
ஊழியஞ்நெசய்வார் என்று நெ�ய்யாகரவ உங்களுக்குச் 
நெசால்லுகிர.ன்.

38 அவர் இ�ண்டாம் ஜா�த்தி�ாவது மூன்.ாம் ஜா�த்தி�ாவது வந்து, 
அவர்கள் அப்படிரய இருக்கக்கண்டால், அவ்வூழியக்கா�ர் 
பாக்கியவான்கள்.

39 திருடன் இன்ன ரந�த்தில் வருவாநெனன்று வீட்நெடஜ�ானுக்குத் 
நெத�ிந்திருந்தால், அவன் விழித்திருந்து, தன் வீட்மைடக் 
கன்ன�ிடநெவாட்டான் என்று அ.ிந்திருக்கி.ீர்கள்.

40 அந்தப்படிரய நீங்கள் நிமைனயாத ரந�த்தில் �னுஷகு�ா�ன் 
வருவார், ஆமைகயால் நீங்களும் ஆயத்த�ாயிருங்கள் என்.ார்.

9. எரபசியர் 6: 10-13

10 கமைடசியாக, என் சரகாத�ர�, கர்த்த�ிலும் அவருமைடய சத்துவத்தின் 
வல்�மை�யிலும் ப�ப்படுங்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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11 நீங்கள் பிசாசின் தந்தி�ங்கரளாடு எதிர்த்துநிற்கத் 
தி�ாணியுள்ளவர்களாகும்படி, ரதவனுமைடய 
சர்வாயுதவர்க்கத்மைதயும் த�ித்துக்நெகாள்ளுங்கள்.

12 ஏநெனனில், �ாம்சத்ரதாடும் இ�த்தத்ரதாடு�ல்�, 
துமை�த்தனங்கரளாடும், அதிகா�ங்கரளாடும், இப்பி�பஞ்சத்தின் 
அந்தகா� ர�ாகாதிபதிகரளாடும், வான�ண்ட�ங்களிலுள்ள 
நெபால்�ாத ஆவிகளின் ரசமைனகரளாடும் ந�க்குப் ரபா�ாட்டம் 
உண்டு.

13 ஆமைகயால், தீங்குநாளிர� அமைவகமைள நீங்கள் எதிர்க்கவும், 
சக�த்மைதயும் நெசய்துமுடித்தவர்களாய் நிற்கவும் 
தி�ாணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு, ரதவனுமைடய 
சர்வாயுதவர்க்கத்மைதயும் எடுத்துக்நெகாள்ளுங்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆர�ாக்கியம்

1. 442 : 30-32

கி.ித்தவ விஞ்ஞானிகரள, உ.ங்கும் ரபாரதா அல்�து விழித்திருக்கும் 
ரபாரதா, �னந�க் ரகாளாறுகள் உங்கமைளத் துன்புறுத்த முடியாது என்று
நீங்கரள ஒரு சட்ட�ாக இருங்கள்.

2. 100 : 1-7 அடுத்த பக்கம்

நெ�ஸ்��ிசம் அல்�து வி�ங்கு காந்தவியல் முதன்முதலில் 
நெஜர்�னியில் 1775 இல் நெ�ஸ்��ால் கவனிக்கப்பட்டது. அநெ��ிக்க 
மைசக்ரளாபீடியாவின் படி, அவர் இந்த சக்தி என்று 
அமைழக்கப்படுவமைதக் கருதினார், இது ஒரு உயி�ினத்தால் 
�ற்நெ.ான்.ின் �ீது நெசலுத்தப்பட�ாம், இது ரநாமையக் குமை.க்கும் 
வழிமுமை.யாக இருந்தது. அவ�து முன்நெ�ாழிவுகள் பின்வரு�ாறு:

"வான உடல்கள், பூ�ி �ற்றும் அனிர�ஷன் நெபாருட்களுக்கு இமைடரய 
ப�ஸ்ப� நெசல்வாக்கு உள்ளது. வி�ங்கு உடல்கள் இந்த முகவ�ின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 27, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

நெசல்வாக்கிற்கு எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்.ன, ந�ம்புகளின் நெபாருள் 
மூ�ம் தன்மைனப் ப�ப்புகின்.ன."

1784 ஆம் ஆண்டில், பிநெ�ஞ்சு அ�சாங்கம் பா�ிஸின் �ருத்துவ 
பீடத்திற்கு நெ�ஸ்��ின் ரகாட்பாட்மைட ஆ�ாய்ந்து அமைத அ.ிக்மைக நெசய்ய
உத்த�விட்டது. இந்த உத்த�வின் கீழ் ஒரு க�ிஷன் நிய�ிக்கப்பட்டது, 
நெபஞ்ச�ின் பி�ாங்க்ளின் க�ிஷனர்களில் ஒருவ�ாக இருந்தார். இந்த 
ஆமைணயம் அ�சுக்கு அளித்த அ.ிக்மைக வரு�ாறு:

"வி�ங்கு காந்தத்தின் இருப்பு �ற்றும் பயன்பாடு கு.ித்து, வி�ங்கு 
காந்த தி�வம் இருப்பதற்கான ஆதா�ம் இல்மை�; காந்தவியல் நெபாது 
நமைடமுமை.யில் காணப்படும் வன்முமை. விமைளவுகள் கா�ண�ாக 
உள்ளன என்று ஒரு�ித்த முடிவுகளுக்கு வந்துள்ரளாம். 
மைகயாளுதல்கள், அல்�து கற்பமைனயின் உற்சாகம் �ற்றும் 
பு�ன்களின் �ீது ஏற்படுத்தப்பட்ட பதிவுகள்; ர�லும் �னித �னதின் 
தவறுகளின் வ��ாற்.ில் இன்னும் ஒரு உண்மை� பதிவு நெசய்யப்பட 
ரவண்டும், ர�லும் கற்பமைனயின் சக்தியின் �ீதான ஒரு முக்கிய�ான 
ரசாதமைன."

3. 101 : 21-25

வி�ங்கு காந்தத்தின் நெசயல்பாட்மைடப் பற்.ிய ஆசி�ிய�ின் நெசாந்த 
அவதானிப்புகள், அது ஒரு நிவா�ண முகவர் அல்� என்பமைதயும், 
அமைதப் பயிற்சி நெசய்பவர்கள் �ீதும், அமைத எதிர்க்காத அவர்களின் 
குடி�க்கள் �ீதும் அதன் விமைளவுகள் தார்�ீக �ற்றும் உடல் �ீதியான 
��ணத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்பமைதயும் நம்ப மைவக்கி.து.

4. 102 : 1-8

வி�ங்கு காந்தத்திற்கு அ.ிவியல் அடித்தளம் இல்மை�, ஏநெனன்.ால் 
கடவுள் உண்மை�யான, இணக்க�ான �ற்றும் நித்திய�ான 
அமைனத்மைதயும் நிர்வகிக்கி.ார், ர�லும் அவருமைடய சக்தி �ிருகர�ா 
�னிதரனா அல்�. அதன் அடிப்பமைடயானது ஒரு நம்பிக்மைக �ற்றும் 
இந்த நம்பிக்மைக வி�ங்கு, அ.ிவியலில் வி�ங்கு காந்தவியல், 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 27, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

நெ�ஸ்��ிசம் அல்�து ஹிப்னாடிசம் என்பது நெவறும் �றுப்பு, 
புத்திசாலித்தனம், சக்தி அல்�து யதார்த்தம் ஆகியவற்மை.க் 
நெகாண்டிருக்கவில்மை�, ர�லும் அர்த்தத்தில் இது ��ண �னம் என்று 
அமைழக்கப்படும் உண்மை�யற். கருத்து.

5. 103 : 18-28

கி.ிஸ்டியன் சயின்ஸில் நெபய�ிடப்பட்டுள்ளபடி, வி�ங்கு காந்தவியல் 
அல்�து ஹிப்னாடிசம் என்பது பிமைழ அல்�து ��ண �னமைதக் கு.ிக்கும்
கு.ிப்பிட்ட நெசால். �னம் என்பது நெபாருளில் உள்ளது, அது தீயதும் 
நல்�தும் ஆகும் என்பது தவ.ான நம்பிக்மைக; தீமை� நல்�மைதப் 
ரபா�ரவ உண்மை�யானது �ற்றும் அதிக சக்தி வாய்ந்தது. இந்த 
நம்பிக்மைகக்கு உண்மை�யின் ஒரு த�ம் இல்மை�. இது அ.ியாமை� 
அல்�து தீங்கானது. ஹிப்னாடிசத்தின் தீங்கிமைழக்கும் வடிவம் தார்�ீக 
முட்டாள்தனத்தில் முடிவமைடகி.து. அழியாத �னதின் உண்மை�கள் 
�னிதமைன நிமை�நிறுத்துகின்.ன, ர�லும் அமைவ ��ண �னதின் 
கட்டுக்கமைதகமைள அழித்துவிடுகின்.ன, முட்டாள்தன�ான 
அந்துப்பூச்சிகமைளப் ரபான். நெ�லிந்த �ற்றும் ஆடம்ப��ான 
பாசாங்குகள் தங்கள் நெசாந்த இ.க்மைககமைளப் பாடி �ண்ணில் 
விழுகின்.ன.

6. 451 : 19-23

ஒவ்நெவாரு கி.ிஸ்தவ விஞ்ஞானியும், �னமைதக் குணப்படுத்தும் 
அ.ிவியலின் ஒவ்நெவாரு �னசாட்சி ஆசி�ியரும், �னித விருப்பம் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் அல்� என்பமைத அ.ிவார், ர�லும் �னித 
விருப்பத்தின் நெசல்வாக்கிலிருந்து தன்மைனத் தற்காத்துக் நெகாள்ள 
அவர் இமைத அங்கீக�ிக்க ரவண்டும்.

7. 446 : 24-16

தீமை�மைய எதிர்த்து, நீங்கள் அமைத மு.ியடித்து அதன் ஒன்று�ில்�ாதமைத
நிரூபிக்கி.ீர்கள். �னிதப் புகழ்ச்சிகள் அல்�, நெதய்வீக 
அருட்நெகாமைடகள், ரநாயுற்.வர்கமைளக் குணப்படுத்தும் ஆன்�ீக 
ஒளிமையயும் வலிமை�மையயும் பி�திபலிக்கின்.ன. விருப்பத்தின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 27, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

உடற்பயிற்சி ஒரு ஹிப்னாடிக் நிமை�மையக் நெகாண்டுவருகி.து, 
ஆர�ாக்கியத்திற்கும் சிந்தமைனயின் ஒருமை�ப்பாட்டிற்கும் தீங்கு 
விமைளவிக்கும். எனரவ இது கவனிக்கப்பட ரவண்டும் �ற்றும் 
பாதுகாக்கப்பட ரவண்டும். அக்கி��த்மைத �மை.ப்பது நெசழிப்மைபத் 
தடுக்கும் �ற்றும் எந்தநெவாரு கா�ணத்தின் இறுதி நெவற்.ிமையயும் 
தடுக்கும். ஒழிக்கப்பட ரவண்டிய பிமைழயின் அ.ியாமை� உங்கமைள 
அடிக்கடி துஷ்பி�ரயாகத்திற்கு உட்படுத்துகி.து.

�னிதனின் தனிப்பட்ட சுய�ாஜ்ய உ�ிமை�மைய �ீறுவதன் மூ�ம் ப�ர�ாக 
சட்டம் உமைடக்கப்படுகி.து. கி.ிஸ்தவ அ.ிவியலில் எங்களுக்கு எந்த 
அதிகா�மும் இல்மை�, �ற்.வர்களின் எண்ணங்கமைள பாதிக்க 
முயற்சிக்கும் தார்�ீக உ�ிமை�யும் இல்மை�, அது அவர்களுக்கு நன்மை� 
பயக்கும். �ன நமைடமுமை.யில், தவ.ான �னித கருத்துக்கள், மு�ண்பட்ட 
சுயந� ரநாக்கங்கள் �ற்றும் நல்�மைதச் நெசய்வதற்கான அ.ியாமை� 
முயற்சிகள் ஆகியமைவ உங்கள் சக �னிதர்களின் ரதமைவமைய 
துல்லிய�ாக அ.ியரவா அல்�து தீர்�ானிக்கரவா உங்கமைள இய�ா�ல்
ஆக்கிவிடும் என்பமைத நீங்கள் �.ந்துவிடக் கூடாது. எனரவ, 
உதவிக்காக அமைழக்கப்படும் ரபாது ரநாயுற்.வர்கமைளக் 
குணப்படுத்தவும், �னக் நெகாமை�யாளிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கமைளக் 
காப்பாற்.வும் விதி.

அ.ியாமை�, நுணுக்கம் அல்�து தவ.ான நெதாண்டு எப்ரபாதும் தவமை. 
�மை.க்காது; தீமை� கா�ப்ரபாக்கில் தன்மைன நெவளிப்படுத்தி 
தண்டிக்கும். �னதளவில் சத்தியத்தால் நிமை�நெபறும் ரபாது, 
அமை�ப்பின் �ீளும் நெசயல் இயல்பாகரவ நெசல்கி.து.

8. 102 : 16-2

வி�ங்கு காந்தத்தின் ர�சான வடிவங்கள் �மை.ந்து வருகின்.ன, 
ர�லும் அதன் ஆக்கி��ிப்பு அம்சங்கள் முன்னால் வருகின்.ன. ��ண 
சிந்தமைனயின் இருண்ட இமைடநெவளிகளில் �மை.ந்திருக்கும் குற்.த்தின் 
த.ிகள், ஒவ்நெவாரு �ணி ரந�மும் நெநசவு வமை�கள் �ிகவும் 
சிக்க�ானதாகவும் நுட்ப�ானதாகவும் இருக்கும். வி�ங்குகளின் 
காந்தத்தன்மை�யின் தற்ரபாமைதய முமை.கள் �ிகவும் இ�கசிய�ானது, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 27, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

அமைவ வயமைத ரசாம்பலில் சிக்க மைவக்கின்.ன �ற்றும் குற்.வாளி 
விரும்பும் விஷயத்தில் �ிகவும் அக்கமை.யின்மை�மைய 
உருவாக்குகின்.ன. பின்வருவது பாஸ்டன் நெஹ�ால்டில் இருந்து 
எடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி:

"நெ�ஸ்��ிசம் என்பது ஒரு எளிதான விளக்கத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் 
தன்மைனக் நெகாடுக்காத ஒரு பி�ச்சமைனயாகும். இது சர்வாதிகா�க் 
கட்டுப்பாட்மைடப் பயன்படுத்துவமைதக் கு.ிக்கி.து, ர�லும் 
தனிநபருக்ரகா சமுதாயத்திற்ரகா ரவமை� நெசய்வமைத விட அதன் 
உ�ிமை�யாள�ால் தவ.ாகப் பயன்படுத்தப்படும் வாய்ப்பு அதிகம்."

தீமை� சக்தியல்� என்பமைத �னிதகு�ம் கற்றுக்நெகாள்ள ரவண்டும். 
அதன் சர்வாதிகா�ம் என்று அமைழக்கப்படுவது ஒன்று�ில்�ாத ஒரு 
கட்ட�ாகும். கி.ிஸ்தவ விஞ்ஞானம் தீய �ாஜ்ஜியத்மைதக் நெகடுக்கி.து, 
ர�லும் குடும்பங்களிலும் அதனால் சமூகத்திலும் பாசத்மைதயும் 
நல்நெ�ாழுக்கத்மைதயும் முதன்மை�யாக ஊக்குவிக்கி.து.

9. 98 : 4-7, 15-21

இன்மை.ய தீர்க்கத�ிசி இந்த கா�த்தின் அ.ிகு.ிகமைள �ன 
அடிவானத்தில் காண்கி.ார், ரநாயுற்.வர்கமைள குணப்படுத்தும் �ற்றும் 
பிமைழமைய அழிக்கும் கி.ிஸ்தவத்தின் �றுபி.ப்பு, ரவறு எந்த 
அ.ிகு.ியும் நெகாடுக்கப்படாது.

�னித நம்பிக்மைககளின் ப�வீன�ான வளாகங்களுக்கு அப்பால், 
நம்பிக்மைககளின் தளர்வான பிடிப்புக்கு ர�ர�, கி.ிஸ்தவ �னமைதக் 
குணப்படுத்தும் ஆர்ப்பாட்டம் ஒரு நெவளிப்பமைடயான �ற்றும் நமைடமுமை. 
அ.ிவிய�ாக நிற்கி.து. கி.ிஸ்துவின் உண்மை�, வாழ்க்மைக �ற்றும் 
அன்பின் நெவளிப்பாடாக இது எல்�ா கா�ங்களிலும் ஆதிக்கம் 
நெசலுத்துகி.து, இது ஒவ்நெவாரு �னிதனும் பு�ிந்துநெகாள்வதற்கும் 
நமைடமுமை.ப்படுத்துவதற்கும் �ீ.ப்படா�ல் உள்ளது.

10.    99 : 23-29

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

உண்மை�யான ஆன்�ீகத்தின் அமை�தியான, வலுவான நீர�ாட்டங்கள்,
அவற்.ின் நெவளிப்பாடுகளான ஆர�ாக்கியம், தூய்மை� �ற்றும் சுய 
தீக்குளிப்பு ஆகியமைவ �னித அனுபவத்மைத ஆழப்படுத்த ரவண்டும், 
நெபாருள் இருப்பு பற்.ிய நம்பிக்மைககள் ஒரு வழுக்மைகத் திணிப்பாகக் 
கருதப்படும் வமை�, பாவம், ரநாய் �ற்றும் ��ணம் ஆகியவற்மை.க் 
நெகாடுக்கும். நெதய்வீக ஆவி �ற்றும் கடவுளின் ஆன்�ீக, ப�ிபூ�ண 
�னிதனின் அ.ிவியல் நிரூபணத்திற்கான நித்திய இடம்.

தினச�ி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ர��ி ரபக்கர் எடி

தினச�ி நெ:பம்

ஒவ்நெவாரு நாளும் நெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்நெவாரு
உறுப்பின�ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய �ாஜ்யம் வா;"  நெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்.ின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�நெப.ட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மை. ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகரயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 4

ரநாக்கங்கள் �ற்றும் நெசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் ரநாக்கங்கள் அல்�து நெசயல்கமைள
விர�ாதர�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்ரபா தூண்டக்கூடாது. அ.ிவியலில்,
நெதய்வீக அன்பு �ட்டுர� �னிதமைன ஆளுகி.து;  ஒரு கி.ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சரகாத�த்துவம்,  நெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்.ிலும்
பி�திபலிக்கி.ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ரதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கத�ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆர�ாசமைன,  நெசல்வாக்கு நெசலுத்துதல் அல்�து தவ.ாக நெசல்வாக்கு
நெசலுத்துதல் ஆகியவற்.ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட ரவண்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 13ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 27, 2022
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கண்டிக்கப்பட்டது

சர்ச் மைகரயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 1

க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி��ிப்பு �னந� ஆர�ாசமைனகளுக்கு எதி�ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் நெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்நெவாரு உறுப்பின�ின்
கடமை�யாகும்,  ர�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ�து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் நெசய்ய ரவண்டிய கடமை�மைய �.க்கரவா
பு.க்கணிக்கரவா கூடாது. அவருமைடய கி�ிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகரயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரஜம்ஸ் மைபபிளின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கி.ிஸ்தவ அ.ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ.ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


