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ஞாயிற்றுக்கிழமை� அக்ட�ாபர் 2, 2022

தமை�ப்ப — உண்மை�யற்ற தன்மை�

டகால்�ன் உமை�:  டயாவான் 6: 27

"அழிந்துடபாகிற டபாஜனத்திற்காக அல்�, நித்தியஜீவன்வமை&க்கும்
நிமை�நிற்கிற டபாஜனத்திற்காகடவ கி&ிமைய நடப்பியுங்கள்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  1 தீட�ாத்டதயு 6: 17-19, 7-11

17 இவ்வு�கத்திட� ஐசுவ&ியமுள்ளவர்கள் இறு�ாப்பான 
சிந்மைதயுள்ளவர்களாயி&ா�லும், நிமை�யற்ற ஐசுவ&ியத்தின் ட�ல் 
நம்பிக்மைக மைவயா�லும், நாம் அனுபவிக்கிறதற்குச் சக�வித 
நன்மை�கமைளயும் ந�க்குச் சம்பூ&ண�ாய்க் ககாடுக்கிற ஜவீனுள்ள 
டதவன்ட�ல் நம்பிக்மைக மைவக்கவும்,

18 நன்மை� கசய்யவும், நற்கி&ிமையகளில் ஐசுவ&ியவான்களாகவும், 
தா&ாள�ாய்க் ககாடுக்கிறவர்களும், 
உதா&குணமுள்ளவர்களு�ாயிருக்கவும்,

19 நித்திய ஜவீமைனப் பற்றிக்ககாள்ளும்படி வருங்கா�த்திற்காகத் 
தங்களுக்கு நல்� ஆதா&த்மைதப் கபாக்கிஷ�ாக மைவக்கவும் 
அவர்களுக்குக் கட்டமைளயிட

7 உ�கத்திட� நாம் ஒன்றும் ககாண்டுவந்தது�ில்மை�, இதிலிருந்து 
நாம் ஒன்றும் ககாண்டுடபாவது�ில்மை� என்பது நிச்சயம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 உண்ணவும் உடுக்கவும் ந�க்கு உண்டாயிருந்தால் அது 
டபாதுக�ன்றிருக்கக்கடடவாம்.

9 ஐசுவ&ியவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் டசாதமைனயிலும் 
கண்ணியிலும், �னுஷமை&க் டகட்டிலும் அழிவிலும் அ�ிழ்த்துகிற 
�திடகடும் டசதமு�ான ப�வித இச்மைசகளிலும் விழுகிறார்கள்.

10 பண ஆமைச எல்�ாத் தீமை�க்கும் டவ&ாயிருக்கிறது; சி�ர் அமைத 
இச்சித்து, விசுவாசத்மைதவிட்டு வழுவி, தங்கமைள உருவக் 
குத்திக்ககாண்டிருக்கிறார்கள்.

11 நீடயா, டதவனுமைடய �னுஷடன இமைவகமைள விட்டடாடி, நீதிமையயும் 
டதவபக்திமையயும் விசுவாசத்மைதயும் அன்மைபயும் கபாறுமை�மையயும்
சாந்தகுணத்மைதயும் அமைடயும்படி நாடு.

பா�ம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. யாத்தி�ாக�ம் 20: 1-3, 15, 17

1 டதவன் டபசிச் கசால்லிய சக� வார்த்மைதகளு�ாவன:
2 உன்மைன அடிமை�த்தன வீடாகிய எகிப்து டதசத்திலிருந்து 

புறப்படப்பண்ணின உன் டதவனாகிய கர்த்தர் நாடன.
3 என்மைனயன்றி உனக்கு டவடற டதவர்கள் 

உண்டாயிருக்கடவண்டாம்.
15 களவு கசய்யாதிருப்பாயாக.
17 பிறனுமைடய வீட்மைட இச்சியாதிருப்பாயாக; பிறனுமைடய 

�மைனவிமையயும், அவனுமைடய டவமை�க்கா&மைனயும், அவனுமைடய 
டவமை�க்கா&ிமையயும், அவனுமைடய எருமைதயும், அவனுமைடய 
கழுமைதமையயும், பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாகதான்மைறயும் 
இச்சியாதிருப்பாயாக என்றார்.

2. நீதிப�ாழிகள் 28: 25 (டபாடுபவர்)

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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25 ...  கர்த்தமை& நம்புகிறவடனா கசழிப்பான்.

3. சங்கதீம் 49: 6, 7

6 தங்கள் கசல்வத்மைத நம்பி தங்கள் தி&ளான ஐசுவ&ியத்தினால் 
கபருமை�பா&ாட்டுகிற,

7 ஒருவனாவது தன் சடகாத&ன் அழிமைவக் காணா�ல் இனி 
என்மைறக்கும் உயிட&ாடிருக்கும்படி,

4. எட��ியா 17: 5-8

5 �னுஷன்ட�ல் நம்பிக்மைகமைவத்து, �ாம்ச�ானமைதத் தன் 
புயப��ாக்கிக்ககாண்டு, கர்த்தமை& விட்டு வி�குகிற இருதயமுள்ள 
�னுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் கசால்லுகிறார்.

6 அவன் அந்த&கவளியில் கறமைளயாய்ப்டபான 
கசடிமையப்டபாலிருந்து, நன்மை�வருகிறமைதக் காணா�ல், 
வனாந்த&த்தின் வறட்சியான இடங்களிலும், குடியில்�ாத 
உவர்நி�த்திலும் தங்குவான்.

7 கர்த்தர்ட�ல் நம்பிக்மைகமைவத்து, கர்த்தமை&த் தன் நம்பிக்மைகயாகக் 
ககாண்டிருக்கிற �னுஷன் பாக்கியவான்.

8 அவன் தண்ணீ&ண்மைடயிட� நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓ&�ாகத் 
தன் டவர்கமைள விடுகிறதும், உஷணம் வருகிறமைதக் காணா�ல் 
இமை� பச்மைசயாயிருக்கிறதும், �மைழத்தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் 
வருத்த�ின்றித் தப்பா�ல் கனிககாடுக்கிறது�ான 
�&த்மைதப்டபாலிருப்பான்.

5. �த்டதயு 4: 23

23 பின்பு, இடயசு கலிட�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுமைடய 
கஜப ஆ�யங்களில் உபடதசித்து, &ாஜ்யத்தின் சுவிடசஷத்மைதப் 
பி&சங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சக� வியாதிகமைளயும் 
சக� டநாய்கமைளயும் நீக்கிச் கசாஸ்த�ாக்கினார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6. �த்டதயு 5: 1, 2

1 அவர் தி&ளான ஜனங்கமைளக் கண்டு �மை�யின் ட�ல் ஏறினார்; 
அவர் உட்கார்ந்தகபாழுது, அவருமைடய சீஷர்கள் அவ&ிடத்தில் 
வந்தார்கள்.

2 அப்கபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபடதசித்துச் கசான்னது என்னகவன்றால்:

7. �த்டதயு 6: 19-24

19 பூ�ியிட� உங்களுக்குப் கபாக்கிஷங்கமைளச் டசர்த்து 
மைவக்கடவண்டாம்; இங்டக பூச்சியும் துருவும் அமைவகமைளக் 
ககடுக்கும்; இங்டக திருடரும் கன்ன�ிட்டுத் திருடுவார்கள்.

20 ப&ட�ாகத்திட� உங்கள் கபாக்கிஷங்கமைளச் டசர்த்து மைவயுங்கள்; 
அங்டக பூச்சியாவது துருவாவது ககடுக்கிறதும் இல்மை�; அங்டக 
திருடர் கன்ன�ிட்டுத் திருடுகிறதும் இல்மை�.

21 உங்கள் கபாக்கிஷம் எங்டகயிருக்கிறடதா அங்டக உங்கள் 
இருதயமும் இருக்கும்.

22 கண்ணானது ச&ீ&த்தின் விளக்காயிருக்கிறது; உன் கண் 
கதளிவாயிருந்தால், உன் ச&ீ&ம் முழுவதும் கவளிச்ச�ாயிருக்கும்.

23 உன் கண் ககட்டதாயிருந்தால், உன் ச&ீ&ம் முழுவதும் 
இருட்டாயிருக்கும்; இப்படி உன்னிலுள்ள கவளிச்சம் 
இருளாயிருந்தால், அவ்விருள் எவ்வளவு அதிக�ாயிருக்கும்!

24 இ&ண்டு எஜ�ான்களுக்கு ஊழியம் கசய்ய ஒருவனாலும் கூடாது; 
ஒருவமைனப் பமைகத்து ஒருவமைனச் சிடநகிப்பான். அல்�து 
ஒருவமைனப் பற்றிக்ககாண்டு �ற்றவமைன அசட்மைடபண்ணுவான்; 
டதவனுக்கும் உ�கப் கபாருளுக்கும் ஊழியஞ்கசய்ய உங்களால் 
கூடாது.

8. லூக்கா 15: 3, 11 (ஒரு குறிப்பிட்�)-24 (க்கு 1st.)

3 அவர்களுக்கு அவர் கசான்ன உவமை�யாவது:

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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11 பின்னும் அவர் கசான்னது: ஒரு �னுஷக்கு இ&ண்டு கு�ா&ர் 
இருந்தார்கள்.

12 அவர்களில் இமைளயவன் தன் தகப்பமைன டநாக்கி: தகப்படன, 
ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்மைக எனக்குத் த&டவண்டும் என்றான்.
அந்தப்படி அவன் அவர்களுக்குத் தன் ஆஸ்திமையப் 
பங்கிட்டுக்ககாடுத்தான்.

13 சி� நாமைளக்குப்பின்பு, இமைளய�கன் எல்�ாவற்மைறயும் 
டசர்த்துக்ககாண்டு, தூ& டதசத்துக்குப் புறப்பட்டுப்டபாய், அங்டக 
துன்�ார்க்க�ாய் ஜவீனம்பண்ணி, தன் ஆஸ்திமைய 
அழித்துப்டபாட்டான்.

14 எல்�ாவற்மைறயும் அவன் கச�வழித்தபின்பு, அந்த டதசத்திட� 
ககாடிய பஞ்சமுண்டாயிற்று. அப்கபாழுது அவன் 
குமைறவுபடத்கதாடங்கி,

15 அந்த டதசத்துக் குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் டபாய் 
ஒட்டிக்ககாண்டான். அந்தக் குடியானவன் அவமைனத் தன் 
வயல்களில் பன்றிகமைள ட�ய்க்கும்படி அனுப்பினான்.

16 அப்கபாழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாட� தன் வயிற்மைற 
நி&ப்ப ஆமைசயாயிருந்தான், ஒருவனும் அமைத அவனுக்குக் 
ககாடுக்கவில்மை�.

17 அவனுக்குப் புத்தி கதளிந்தடபாது, அவன்: என் தகப்பனுமைடய 
கூலிக்கா&ர் எத்தமைனடயா டபருக்குப் பூர்த்தியான சாப்பாடு 
இருக்கிறது, நாடனா பசியினால் சாகிடறன்.

18 நான் எழுந்து, என் தகப்பனிடத்திற்குப் டபாய்: தகப்படன, ப&த்துக்கு 
விட&ாத�ாகவும் உ�க்கு முன்பாகவும் பாவஞ்கசய்டதன்.

19 இனிட�ல் உம்முமைடய கு�ா&ன் என்று கசால்�ப்படுவதற்கு நான் 
பாத்தி&னல்�, உம்முமைடய கூலிக்கா&&ில் ஒருவனாக என்மைன 
மைவத்துக்ககாள்ளும் என்டபன் என்று கசால்லி;

20 எழுந்து புறப்பட்டு, தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் தூ&த்தில் 
வரும்டபாடத, அவனுமைடய தகப்பன் அவமைனக் கண்டு, �னதுருகி, 
ஓடி, அவன் கழுத்மைதக் கட்டிக்ககாண்டு, அவமைன முத்தஞ்கசய்தான்.

21 கு�ா&ன் தகப்பமைன டநாக்கி: தகப்படன, ப&த்துக்கு விட&ாத�ாகவும்,
உ�க்கு முன்பாகவும் பாவஞ்கசய்டதன், இனிட�ல் உம்முமைடய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கு�ா&ன் என்று கசால்�ப்படுவதற்கு நான் பாத்தி&ன் அல்� என்று 
கசான்னான்.

22 அப்கபாழுது தகப்பன் தன் ஊழியக்கா&மை& டநாக்கி: நீங்கள் 
உயர்ந்த வஸ்தி&த்மைதக் ககாண்டுவந்து, இவனுக்கு உடுத்தி, இவன் 
மைகக்கு ட�ாதி&த்மைதயும் கால்களுக்குப் பாத&ட்மைசகமைளயும் 
டபாடுங்கள்.

23 ககாழுத்த கன்மைறக் ககாண்டுவந்து அடியுங்கள். நாம் புசித்து, 
சந்டதாஷ�ாயிருப்டபாம்.

24 என் கு�ா&னாகிய இவன் �&ித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான்; 
காணா�ற்டபானான், திரும்பவும் காணப்பட்டான் என்றான். 
அப்படிடய அவர்கள் சந்டதாஷப்படத் கதாடங்கினார்கள்.

9. லூக்கா 8: 40, 43-48

40 இடயசு திரும்பி வந்தடபாது, ஜனங்ககளல்�ாரும் அவருக்காகக் 
காத்திருந்தபடியால் அவமை&ச் சந்டதாஷ�ாய் 
ஏற்றுக்ககாண்டார்கள்.

43 அப்கபாழுது பன்னி&ண்டு வருஷ�ாய்ப் 
கபரும்பாடுள்ளவளாயிருந்து, தன் ஆஸ்திகமைளகயல்�ாம் 
மைவத்தியர்களுக்குச் கச�வழித்தும், ஒருவனாலும் 
கசாஸ்த�ாக்கப்படாதிருந்த ஒரு ஸ்தி& ீ,

44 அவருக்குப் பின்னாக வந்து, அவருமைடய வஸ்தி&த்தின் 
ஓ&த்மைதத் கதாட்டாள்; உடடன அவளுமைடய கபரும்பாடு 
நின்றுடபாயிற்று.

45 அப்கபாழுது இடயசு: என்மைனத் கதாட்டது யார் என்று டகட்டார். 
எங்களுக்குத் கத&ியாகதன்று எல்�ாரும் கசான்னடபாது, 
டபதுருவும் அவனுடடன கூட இருந்தவர்களும்: ஐயட&, தி&ளான 
ஜனங்கள் உம்மை�ச் சூழ்ந்து கநருக்கிக்ககாண்டிருக்கிறார்கடள, 
என்மைனத் கதாட்டது யார் என்று எப்படிக் டகட்கிறீர் என்றார்கள்.

46 அதற்கு இடயசு: என்னிலிருந்து வல்�மை� புறப்பட்டமைத 
அறிந்திருக்கிடறன்; ஆத�ால் ஒருவர் என்மைனத் கதாட்டதுண்டு 
என்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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47 அப்கபாழுது அந்த ஸ்தி& ீ தான் �மைறந்திருக்கவில்மை�கயன்று 
கண்டு, நடுங்கிவந்து, அவர் முன்பாக விழுந்து, தான் அவமை&த் 
கதாட்டகா&ணத்மைதயும் உடடன தான் கசாஸ்த�ானமைதயும் 
எல்�ா ஜனங்களுக்கும் முன்பாக அவருக்கு அறிவித்தாள்.

48 அவர் அவமைளப் பார்த்து: �கடள, திடன்ககாள், உன் விசுவாசம் 
உன்மைன இ&ட்சித்தது, ச�ாதானத்டதாடட டபா என்றார்.

10. ஏசாயா 26: 3, 4

3 உம்மை� உறுதியாய்ப் பற்றிக்ககாண்ட �னமைதயுமைடயவன் 
உம்மை�டய நம்பியிருக்கிறபடியால், நீர் அவமைனப் பூ&ண 
ச�ாதானத்துடன் காத்துக்ககாள்வீர்.

4 கர்த்தமை& என்கறன்மைறக்கும் நம்புங்கள்; கர்த்த&ாகிய டயடகாவா 
நித்திய கன்�மை�யாயிருக்கிறார்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆட�ாக்கியம்

1. 360 : 2 (ஒன்று�ில்மை�)-3

"...எதுவும் இழக்கப்படுவதில்மை�, எது உண்மை�யானது என்பதற்கான 
ச&ியான �திப்பீட்டின் மூ�ம் அமைனத்தும் கவல்�ப்படும்."

2. 472 : 24 (அமைனத்து)-26

எல்�ா உண்மை�யும் கடவுளிலும் அவருமைடய பமைடப்பிலும் உள்ளது, 
இணக்க�ானது �ற்றும் நித்திய�ானது. அவர் பமைடப்பது நல்�து, 
ட�லும் அவர் பமைடத்த அமைனத்மைதயும் கசய்கிறார்.

3. 444 : 10-12

அவமை& நம்புபவர்கள் படிப்படியாக, "கடவுள் ந�க்கு அமைடக்க�மும் 
கப�னும், பி&ச்சமைனயில் தற்டபாமைதய உதவியும்" என்று 
கண்டுபிடிப்பார்கள்.

4. 273 : 1-15

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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விஷயம் �ற்றும் அதன் பாவம், டநாய் �ற்றும் �&ணம் பற்றிய 
கூற்றுக்கள் கடவுளுக்கு எதி&ானமைவ, ட�லும் அவ&ிட�ிருந்து கவளிவ& 
முடியாது. கபாருள் உண்மை� இல்மை�. உடல் பு�ன்கள் கடவுள் �ற்றும் 
ஆன்�ீக உண்மை�மைய அறிய முடியாது. �னித நம்பிக்மைக ப� 
கண்டுபிடிப்புகமைளத் டதடிக்ககாண்டிருக்கிறது, ஆனால் அவற்றில் 
ஒன்று கூட கதய்வீக அறிவியலின் கதய்வீகக் டகாட்பாடு இல்�ா�ல் 
இருப்பதன் சிக்கமை� தீர்க்க முடியாது. கபாருள் கருதுடகாள்களிலிருந்து 
வி�க்குகள் அறிவியல் அல்�. அமைவ உண்மை�யான அறிவியலிலிருந்து
டவறுபடுகின்றன, ஏகனன்றால் அமைவ கதய்வீக சட்டத்தின் 
அடிப்பமைடயில் இல்மை�.

கதய்வீக விஞ்ஞானம் கபாருள் உணர்வுகளின் தவறான சாட்சியத்மைத 
�ாற்றியமை�க்கிறது, இதனால் பிமைழயின் அடித்தளத்மைத கிழித்து 
எறிகிறது. எனடவ அறிவியலுக்கும் பு�ன்களுக்கும் இமைடடய உள்ள 
பமைகமை� �ற்றும் பு�ன் பிமைழகள் நீங்கும் வமை& ச&ியான பு&ிதமை� 
அமைடய இய�ாது.

5. 593 : 6 �ட்டுட�

பர்ஸ். கபாருளில் கபாக்கிஷங்கமைளச் டசர்ப்பது; பிமைழ.

6. 146 : 5-20

முதல் உருவ வழிபாடு கபாருளின் �ீதான நம்பிக்மைக. பள்ளிகள் 
கதய்வத்தின் �ீதான நம்பிக்மைகமைய விட டபாமைதப்கபாருமைள 

நாக&ீக�ாக �ாற்றியுள்ளன. கபாருமைள அதன் கசாந்த மு&ண்பாட்மைட 

அழிக்க நம்புவதன் மூ�ம், ஆட&ாக்கியமும் நல்லிணக்கமும் தியாகம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளன. இத்தமைகய அமை�ப்புகள் ஆன்�ீக சக்தியின் 

உயிர்ச்சக்தியின் த&ிசாக உள்ளன, இதன் மூ�ம் கபாருள் உணர்வு 
அறிவியலின் டசவகனாக ஆக்கப்படுகிறது �ற்றும் �தம் கிறிஸ்துமைவப்

டபா� �ாறுகிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கபாருள் �ருத்துவம் கடவுளின் சக்திக்கு �ருந்துகமைள �ாற்றுகிறது - 
�னதின் வலிமை� கூட - உடமை�க் குணப்படுத்துகிறது. �னிதனாகிய 

இடயசுவின் கதய்வீகக் டகாட்பாட்டிற்குப் பதி�ாக, �னிதனிடம் 

இ&ட்சிப்புக்காகப் பற்றிக் ககாள்கிறது. �ற்றும் கடவுளின் டநாய் தீர்க்கும்

முகவ&ான அவனது விஞ்ஞானம் க�ௌன�ாகிறது. ஏன்? ஏகனனில் 
உண்மை� அவர்களின் கற்பமைன சக்தியின் கபாருள் �ருந்துகமைள 

வி�க்குகிறது, ட�லும் ஆவிமைய ட��ாதிக்கத்துடன் அணிவிக்கிறது.

7. 443 : 1-8

கி&ிஸ்துவர் அறிவியமை�க் கண்டுபிடித்தவர், முமைறயான �ருத்துவப் 

படிப்பின் தகுதி, நன்மை� �ற்றும் நிமை�த்தன்மை� குறித்து அவமைளப் 

பின்பற்றுபவர்களால் ஆட�ாசிக்கப்படும்டபாது, சாதா&ண 

சூழ்நிமை�யில் உடல்&ீதியான வழிமுமைறகளில் நம்பிக்மைக மைவப்பது, 
அப்படிச் கசய்பவர்கமைளத் தடுக்கும் என்று அவர்களுக்குக் காட்ட 

முயல்கிறாள். ச�&சம், சர்வ வல்�மை�யுள்ள �னதின் �ீதான முழு 

நம்பிக்மைகயில் இருந்து உண்மை�யில் எல்�ா சக்தியும் உமைடயவர்.

8. 234 : 3 �ட்டுட�

நாம் கபாருமைள நம்பினால், நாம் ஆவிமைய நம்புடவாம்.

9. 273 : 21-7

ஆன்�ீக சட்டத்மைத &த்து கசய்ய கடவுள் ஒருடபாதும் கபாருள் சட்டத்மைத 
விதிக்கவில்மை�. அத்தமைகய ஒரு கபாருள் சட்டம் இருந்தால், அது 
ஆவியானவர், கடவுளின் ட��ாதிக்கத்மைத எதிர்க்கும் �ற்றும் 
பமைடப்பாள&ின் ஞானத்மைதத் தூண்டிவிடும். இடயசு அமை�களில் நடந்து, 
�க்களுக்கு உணவளித்தார், டநாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்தினார், 
இறந்தவர்கமைள உயிர்த்கதழுப்பினார். கபாருள் உணர்வு அல்�து 
சட்டத்தின் தவறான கூற்றுகமைள முறியடித்து, அறிவியலின் நிரூபணம் 
அவ&து கசயல்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கபாருள், மு&ண்பாடான �&ணக் கருத்துக்கள் �ற்றும் நம்பிக்மைககள் 
எல்�ா டந&ங்களிலும் பிமைழயின் விமைளவுகமைள கவளியிடுகின்றன 
என்று அறிவியல் காட்டுகிறது, ஆனால் இந்த �&ண �னப்பான்மை� 
கி&ிஸ்துவர் அறிவிய�ால் உடனடியாகவும் விடாமுயற்சியுடனும் 
எதிர்க்கும் டபாது ஒழுக்கத்மைதயும் ஆட&ாக்கியத்மைதயும் அழிக்க 
முடியாது. உண்மை�யும் அன்பும் இந்த �னக் குழப்பத்மைத எதிர்க்கிறது, 
இதனால் உயிர்ப்பித்து இருப்மைப நிமை�நிறுத்துகிறது. ஐந்து 
பு�ன்களிலிருந்து கபறப்பட்ட டதமைவயற்ற அறிவு தற்காலிக�ானது - 
�&ண �னம், உணர்வின் சந்ததி, ஆன்�ா, ஆவி அல்� - �ற்றும் தீய 
�ற்றும் அழியக்கூடிய அமைனத்மைதயும் குறிக்கிறது.

10.    166 : 15-22

தவறிமைழக்கும் �னித �னம் தன்னளவில் இணக்க�ற்றது. 
அதிலிருந்து இணங்காத உடல் எழுகிறது. டநாயில் சிறிதும் 
பயன்படாத கடவுமைளப் புறக்கணிப்பது தவறு. ச&ீ&ப்பி&ச்சமைனயின் 
ச�யங்களில் அவமை& ஒதுக்கித் தள்ளுவதற்குப் பதி�ாக, அவமை& 
அங்கீக&ிப்பதற்கான வலிமை�யின் டந&த்திற்காகக் காத்திருப்பதற்குப் 
பதி�ாக, அவர் ஆட&ாக்கியத்மைதப் டபா�டவ டநாயிலும் ந�க்காக 
எல்�ாவற்மைறயும் கசய்ய முடியும் என்பமைத நாம் கற்றுக்ககாள்ள 
டவண்டும்.

11.    239 : 5-10

கசல்வம், புகழ் �ற்றும் சமூக அமை�ப்புகமைள எடுத்துச் கசல்லுங்கள், 
அமைவ கடவுளின் ச�நிமை�யில் ஒரு துளியும் இல்மை�, ட�லும் 
ககாள்மைகயின் கதளிவான பார்மைவகமைளப் கபறுடவாம். குழுக்கமைள 
உமைடத்து, கசல்வத்மைத டநர்மை�யுடன் ச�ன் கசய்யுங்கள், �திப்மைப 
ஞானத்தின்படி �திப்பிடுடவாம், ட�லும் �னிதடநயத்மைதப் பற்றிய 
சிறந்த பார்மைவகமைளப் கபறுடவாம்.

12.    277 : 2-12

தவறாத �ற்றும் நித்திய �னமைதப் டபா�ல்�ாது அமைனத்திற்கும், இந்த 
�னம் கூறுகிறது, "நீ நிச்சய�ாக �&ணிப்பாய்;" �ற்ற இடங்களில் தூசி 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ீண்டும் �ண்ணாகிறது என்று டவதம் கூறுகிறது. புத்திசாலித்தனம் 
இல்�ாதவர் அதன் கசாந்த உண்மை�யற்ற நிமை�க்குத் திரும்புகிறார். 
கபாருள் ஒருடபாதும் �னமைத உருவாக்காது. அழியாதது ஒருடபாதும் 
�&ணத்மைத உருவாக்குவதில்மை�. நன்மை� தீமை�மைய விமைளவிக்கும். 
கடவுள் தாட� நல்�வ&ாகவும், ஆவியாகவும் இருப்பதால், நன்மை�யும் 
ஆன்�ீகமும் அழியாததாக இருக்க டவண்டும். அவற்றின் எதிக&திர்கள், 
தீமை� �ற்றும் கபாருள், �&ண பிமைழ, �ற்றும் பிமைழக்கு பமைடப்பாளி 
இல்மை�. நன்மை�யும் ஆன்�ிகமும் உண்மை�யானமைவ என்றால், தீமை�யும்
கபாருளும் உண்மை�யல்�ாதமைவ �ற்றும் எல்மை�யற்ற கடவுளின் 
விமைளவாக இருக்க முடியாது, நல்�து.

13.    169 : 16-17, 29-2

உடலின் �தீு �னதின் கட்டுப்பாட்மைட நாம் பு&ிந்து ககாண்டால், நாம் 
கபாருள் வழிகளில் நம்பிக்மைக மைவக்கக்கூடாது.

�னிதனுக்கு டவறு சட்டங்கள் இருக்கவும், கதய்வீக �னமைதத் தவி& 
�ற்ற சக்திகமைள அங்கீக&ிக்கவும் கற்றுக்ககாடுக்கும் அமைனத்தும் 
கிறிஸ்தவத்திற்கு எதி&ானது. ஒரு விஷ�ருந்து கசய்யும் நன்மை� 
தீமை�யாகும், ஏகனன்றால் அது �னிதனின் கடவுள் நம்பிக்மைகமையயும்,
சர்வ வல்�மை�யுள்ள �னமைதயும் ககாள்மைளயடிக்கிறது, ட�லும் 
நம்பிக்மைகயின்படி, �னித அமை�ப்மைப விஷ�ாக்குகிறது.

14.    403 : 14-20

�&ணம் என்பது சுய-ஏ�ாற்றும் நிமை�டய தவி& இருப்பது உண்மை� 
அல்� என்பமைத நீங்கள் பு&ிந்து ககாண்டால் நீங்கள் நிமை�மை�மைய 
கட்டமைளயிடுகிறீர்கள். சாவுக்டகதுவான �னம் கதாடர்ந்து தவறான 
கருத்துகளின் முடிவுகமைள �&ண உடலில் உருவாக்குகிறது; �&ண 
�ாமையயின் வதந்தி வமை�மையத் துமைடக்கும் சத்தியத்தால் �&ணப் 
பிமைழ அதன் கற்பமைன சக்திகமைள இழக்கும் வமை& அது கதாடர்ந்து 
கசய்யும்.

15.    368 : 2-5, 14-19

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அறிவிய�ால் ஈர்க்கப்பட்ட நம்பிக்மைக உண்மை� உண்மை�யானது 
�ற்றும் பிமைழ உண்மை�யற்றது என்பதில் உள்ளது. உண்மை�க்கு முன் 
பிமைழ ஒரு டகாமைழ

பிமைழமைய விட இருப்பது என்ற உண்மை�யின் �தீு அதிக 
நம்பிக்மைகயும், கபாருமைள விட ஆவியின் �தீு அதிக நம்பிக்மைகயும், 
இறப்மைப விட வாழ்வதில் அதிக நம்பிக்மைகயும், �னிதமைன விட 
கடவுள் �தீு அதிக நம்பிக்மைகயும் வந்தால், எந்த கபாருளும் நம்மை� 
தடுக்க முடியாது. டநாயுற்றவர்கமைள குணப்படுத்துதல் �ற்றும் 
பிமைழமைய அழிக்கும்.

தினச�ி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ட�&ி டபக்கர் எடி

தினச�ி ப7பம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பின&ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய &ாஜ்யம் 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 மைகடயடு, கட்டுமை& 8, பி&ிவு. 4

டநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் டநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமைள
விட&ாதட�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்டபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுட� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சடகாத&த்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பி&திபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்டதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கத&ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆட�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட டவண்டும்.

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமை& 8, பி&ிவு. 1

க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி&�ிப்பு �னந� ஆட�ாசமைனகளுக்கு எதி&ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பின&ின்
கடமை�யாகும்,  ட�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ&து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய டவண்டிய கடமை�மைய �றக்கடவா
புறக்கணிக்கடவா கூடாது. அவருமைடய கி&ிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமை& 8, பி&ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது ட�&ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டஜம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


