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தமை�ப்ப — கடவுள் �னிதமைனக் காப்பவர்

ககால்டன் உமை :  சங்கதீம் 27 : 11

"கர்த்தாவேவ, உ�து வழிமைய எனக்குப் வேபாதித்து, என்
எதிராளிகளினி�ித்தம் செசவ்மைவயான பாமைதயில் என்மைன நடத்தும்."

பபாறுப்பு  ீதியான வாசிப்பு: சங்கதீம் 27 : 1, 3-5, 8,
13, 14 

1 கர்த்தர் என் செவளிச்சமும் என் இரட்சிப்பு�ானவர், யாருக்குப் 
பயப்படுவேவன். கர்த்தர் என் ஜீவனின் செப�னானவர். யாருக்கு 
அஞ்சுவேவன்?

3 எனக்கு விவேராத�ாக ஒரு பாளய�ிறங்கினாலும், என் இருதயம் 
பயப்படாது; என்வே�ல் யுத்தம் எழும்பினாலும், இதிவே� நான் 
நம்பிக்மைகயாயிருப்வேபன்.

4 கர்த்தரிடத்தில் ஒன்மைற நான் வேகட்வேடன் அமைதவேய நாடுவேவன்; 
நான் கர்த்தருமைடய �கிமை�மையப் பார்க்கும்படியாகவும், 
அவருமைடய ஆ�யத்தில் ஆராய்ச்சிசெசய்யும்படியாகவும், நான் 
என் ஜவீனுள்ள நாசெளல்�ாம் கர்த்தருமைடய ஆ�யத்தில் 
தங்கியிருப்பமைதவேய நாடுவேவன்.

5 தீங்குநாளில் அவர் என்மைனத் தம்முமைடய கூடாரத்தில் �மைறத்து, 
என்மைனத் த�து கூடார �மைறவிவே� ஒளித்துமைவத்து, என்மைனக் 
கன்�மை�யின்வே�ல் உயர்த்துவார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 என் முகத்மைதத் வேதடுங்கள் என்று செசான்னீவேர, உம்முமைடய 
முகத்மைதவேய வேதடுவேவன் கர்த்தாவேவ, என்று என் இருதயம் 
உம்�ிடத்தில் செசால்லிற்று.

13 நாவேனா, ஜீவனுள்வேளார் வேதசத்திவே� கர்த்தருமைடய நன்மை�மையக் 
காண்வேபன் என்று விசுவாசியாதிருந்தால் 
செகட்டுப்வேபாயிருப்வேபன்.

14 கர்த்தருக்குக் காத்திரு; அவர் உன் இருதயத்மைத 
ஸ்திரப்படுத்துவார்; திட�னதாயிருந்து, கர்த்தருக்வேக காத்திரு.

பாடம் பி சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம்  36: 5, 6

5 கர்த்தாவேவ, உ�து கிருமைப வானங்களில் விளங்குகிறது; உ�து 
சத்தியம் வே�க�ண்ட�ங்கள் பரியந்தம் எட்டுகிறது.

6 உ�து நீதி �கத்தான பர்வதங்கள்வேபா�வும், உ�து நியாயங்கள் 
�கா ஆழ�ாகவும் இருக்கிறது; கர்த்தாவேவ, �னுஷமைரயும் 
�ிருகங்கமைளயும் காப்பாற்றுகிறீர்.

2. சங்கீதம்  55 : 22

22 கர்த்தர்வே�ல் உன் பாரத்மைதமைவத்துவிடு, அவர் உன்மைன 
ஆதரிப்பார்; நீதி�ாமைன ஒருவேபாதும் தள்ளாடசெவாட்டார்.

3. யாத்தி ாக�ம் 17: 1-6, 8-13

1 பின்பு இஸ்ரவேவல் புத்திரராகிய சமைபயார் எல்�ாரும் கர்த்தருமைடய 
கட்டமைளயின்படிவேய சீன்வனாந்தரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, 
பிரயாணம்பண்ணி, செரவிதீ�ிவே� வந்து பாளய�ிறங்கினார்கள்; 
அங்வேக ஜனங்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர் இல்�ாதிருந்தது.

2 அப்செபாழுது ஜனங்கள் வே�ாவேசவேயாவேட வாதாடி: நாங்கள் 
குடிக்கிறதற்கு எங்களுக்குத் தண்ணீர் தரவேவண்டும் என்றார்கள். 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அதற்கு வே�ாவேச: என்வேனாவேட ஏன் வாதாடுகிறீர்கள், கர்த்தமைர ஏன் 
பரீட்மைச பார்க்கிறீர்கள் என்றான்.

3 ஜனங்கள் அவ்விடத்திவே� தண்ணீர்த் தவன�ாயிருந்தபடியால், 
அவர்கள் வே�ாவேசக்கு விவேராத�ாய் முறுமுறுத்து: நீர் எங்கமைளயும் 
எங்கள் பிள்மைளகமைளயும் எங்கள் ஆடு�ாடுகமைளயும் தண்ணீர்த் 
தவனத்தினால் செகான்றுவேபாட எங்கமைள எகிப்திலிருந்து ஏன் 
செகாண்டு வந்தீர் என்றார்கள்.

4 வே�ாவேச கர்த்தமைர வேநாக்கிக் கூப்பிட்டு: இந்த ஜனங்களுக்கு நான் 
என்ன செசய்வேவன், இவர்கள் என்வே�ல் கல்செ�றியப் 
பார்க்கிறார்கவேள என்றான்.

5 அப்செபாழுது கர்த்தர் வே�ாவேசமைய வேநாக்கி: நீ இஸ்ரவேவல் மூப்பரில் 
சி�மைர உன்வேனாவேட கூட்டிக்செகாண்டு, நீ நதிமைய அடித்த உன் 
வேகாமை� உன் மைகயிவே� பிடித்துக்செகாண்டு, ஜனங்களுக்கு முன்வேன
நடந்துவேபா.

6 அங்வேக ஓவேரபிவே� நான் உனக்கு முன்பாகக் கன்�மை�யின்வே�ல் 
நிற்வேபன்; நீ அந்தக் கன்�மை�மைய அடி; அப்செபாழுது ஜனங்கள் 
குடிக்க அதிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படும் என்றார்; அப்படிவேய வே�ாவேச
இஸ்ரவேவல் மூப்பரின் கண்களுக்கு முன்பாகச் செசய்தான்.

8 அ�வே�க்கியர் வந்து செரவிதீ�ிவே� இஸ்ரவேவ�வேராவேட யுத்தம் 
பண்ணினார்கள்.

9 அப்செபாழுது வே�ாவேச வேயாசுவாமைவ வேநாக்கி: நீ ந�க்காக �னிதமைரத் 
செதரிந்துசெகாண்டு, புறப்பட்டு, அ�வே�க்வேகாவேட யுத்தம்பண்ணு; 
நாமைளக்கு நான் �மை�யுச்சியில் வேதவனுமைடய வேகாமை� என் 
மைகயில் பிடித்துக்செகாண்டு நிற்வேபன் என்றான்.

10 வேயாசுவா தனக்கு வே�ாவேச செசான்னபடிவேய செசய்து, அ�வே�க்வேகாவேட 
யுத்தம் பண்ணினான். வே�ாவேசயும் ஆவேரானும் ஊர் என்பவனும் 
�மை�யுச்சியில் ஏறினார்கள்.

11 வே�ாவேச தன் மைகமைய ஏசெறடுத்திருக்மைகயில், இஸ்ரவேவ�ர் 
வே�ற்செகாண்டார்கள்; அவன் தன் மைகமையத் தாழவிடுமைகயில், 
அ�வே�க்கு வே�ற்செகாண்டான்.

12 வே�ாவேசயின் மைககள் அசந்துவேபாயிற்று, அப்செபாழுது அவர்கள் ஒரு 
கல்மை�க் செகாண்டுவந்து அவன் கீவேழ மைவத்தார்கள்; அதின்வே�ல் 
உட்கார்ந்தான்; ஆவேரானும் ஊரும் ஒருவன் ஒரு பக்கத்திலும் 
ஒருவன் �று பக்கத்திலும் இருந்து, அவன் மைககமைளத் 
தாங்கினார்கள்; இவ்வித�ாய் அவன் மைககள் சூரியன் 
அஸ்த�ிக்கும்வமைரக்கும் ஒவேர நிமை�யாயிருந்தது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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13 வேயாசுவா அ�வே�க்மைகயும் அவன் ஜனங்கமைளயும் 
பட்டயக்கருக்கினாவே� முறிய அடித்தான்.

4. உபாக�ம் 34 : 7

7 வே�ாவேச �ரிக்கிறவேபாது நூற்றிருபதுவயதாயிருந்தான்; அவன் கண் 
இருளமைடயவு�ில்மை�, அவன் செப�ன் குமைறயவு�ில்மை�.

5. 2 சாமுகவல் 22 : 33-35, 37, 40 (க்கு  :), 50

33 வேதவன் எனக்குப் ப�த்த அரணானவர்; அவர் என் வழிமையச் 
செசவ்மைவப்படுத்துகிறவர்.

34 அவர் என் கால்கமைள �ான்களுமைடய கால்கமைளப்வேபா�ாக்கி, என் 
உயர்த�ங்களில் என்மைன நிறுத்துகிறார்.

35 செவண்க� வில்லும் என் புயங்களால் வமைளயும்படி, என் மைககமைள 
யுத்தத்திற்குப் பழக்குவிக்கிறார்.

37 என் கால்கள் வழுவாதபடிக்கு நான் நடக்கிற வழிமைய 
அக��ாக்கினீர்.

40 யுத்தத்திற்கு நீர் என்மைனப் ப�த்தால் இமைடகட்டி, என்வே�ல் 
எழும்பினவர்கமைள என்கீழ் �டங்கப்பண்ணினீர்.

50 இதினி�ித்தம் கர்த்தாவேவ, ஜாதிகளுக்குள் உம்மை�த் துதித்து, 
உம்முமைடய நா�த்திற்குச் சங்கீதம் பாடுவேவன்.

6. �த்கதயு 4: 23, 24

23 பின்பு, இவேயசு கலிவே�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுமைடய 
செஜப ஆ�யங்களில் உபவேதசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிவேசஷத்மைதப் 
பிரசங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சக� வியாதிகமைளயும்
சக� வேநாய்கமைளயும் நீக்கிச் செசாஸ்த�ாக்கினார்.

24 அவருமைடய கீர்த்தி ச ீரியா எங்கும் பிரசித்த�ாயிற்று. அப்செபாழுது 
ப�வித வியாதிகமைளயும் வேவதமைனகமைளயும் அமைடந்திருந்த சக� 
பிணியாளிகமைளயும், பிசாசு பிடித்தவர்கமைளயும் 
சந்திரவேராகிகமைளயும் தி�ிர்வாதக்காரமைரயும் அவரிடத்தில் 
செகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கமைளச் செசாஸ்த�ாக்கினார்.

7. �த்கதயு 5: 1, 2

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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1 அவர் திரளான ஜனங்கமைளக் கண்டு �மை�யின் வே�ல் ஏறினார்; 
அவர் உட்கார்ந்தசெபாழுது, அவருமைடய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் 
வந்தார்கள்.

2 அப்செபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபவேதசித்துச் செசான்னது என்னசெவன்றால்:

8. �த்கதயு 11: 28-30

28 வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சு�க்கிறவர்கவேள நீங்கள் எல்�ாரும் 
என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இமைளப்பாருதல் 
தருவேவன்.

29 நான் சாந்தமும் �னத்தாழ்மை�யு�ாயிருக்கிவேறன்; என் நுகத்மைத 
உங்கள்வே�ல் ஏற்றுக்செகாண்டு, என்னிடத்தில் 
கற்றுக்செகாள்ளுங்கள். அப்செபாழுது, உங்கள் ஆத்து�ாக்களுக்கு 
இமைளப்பாறுதல் கிமைடக்கும்.

30 என் நுகம் செ�துவாயும் என் சுமை� இ�குவாயும் இருக்கிறது 
என்றார்.

9. அப்கபாஸ்த�ருமைடய நடபடிகள் 9: 36-41

36 வேயாப்பா பட்டணத்தில் கிவேரக்குப்பாமைஷயிவே� செதாற்காள் என்று 
அர்த்தங்செகாள்ளும் தபீத்தாள் என்னும் வேபருமைடய ஒரு சீஷி 
இருந்தாள்; அவள் நற்கிரிமையகமைளயும் தரு�ங்கமைளயும் 
�ிகுதியாய்ச் செசய்துசெகாண்டுவந்தாள்.

37 அந்நாட்களில் அவள் வியாதிப்பட்டு �ரண�மைடந்தாள். அவமைளக் 
குளிப்பாட்டி, வே�ல்வீட்டிவே� கிடத்திமைவத்தார்கள்.

38 வேயாப்பா பட்டணம் லித்தா ஊருக்குச் ச�ீப�ானபடியினாவே�, வேபதுரு
அவ்விடத்தில் இருக்கிறாசெனன்று சீஷர்கள் வேகள்விப்பட்டு, 
தா�த�ில்�ா�ல் தங்களிடத்தில் வரவேவண்டுசெ�ன்று செசால்லும்படி 
இரண்டு �னுஷமைர அவனிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள்.

39 வேபதுரு எழுந்து, அவர்களுடவேன கூடப்வேபானான். அவன் வேபாய்ச் 
வேசர்ந்தசெபாழுது, அவர்கள் அவமைன வே�ல்வீட்டுக்கு 
அமைழத்துக்செகாண்டு வேபானார்கள். அப்செபாழுது 
விதமைவகசெளல்�ாரும் அழுது, செதாற்காள் தங்களுடவேன கூட 
இருக்மைகயில் செசய்திருந்த அங்கிகமைளயும் வஸ்திரங்கமைளயும் 
காண்பித்து, அவமைனச் சூழ்ந்து நின்றார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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40 வேபதுரு எல்�ாமைரயும் செவளிவேய வேபாகச்செசய்து, முழங்காற்படியிட்டு 
செஜபம்பண்ணி, பிவேரதத்தின் புற�ாய்த் திரும்பி: தபீத்தாவேள, 
எழுந்திரு என்றான். அப்செபாழுது அவள் தன் கண்கமைளத் திறந்து, 
வேபதுருமைவப் பார்த்து உட்கார்ந்தாள்.

41 அவன் அவளுக்குக் மைகசெகாடுத்து, அவமைள எழுந்திருக்கப்பண்ணி,
பரிசுத்தவான்கமைளயும் விதமைவகமைளயும் அமைழத்து, அவமைள 
உயிருள்ளவளாக அவர்கள் முன் நிறுத்தினான்.

10. சங்கீதம் 92 : 4 (நீ), 12-14

4 ... கர்த்தாவேவ, உ�து செசய்மைககளால் என்மைன �கிழ்ச்சியாக்கினீர், 
உ�து கரத்தின் கிரிமையகளினி�ித்தம் ஆனந்த சத்த�ிடுவேவன்.

12 நீதி�ான் பமைனமையப் வேபால் செசழித்து, லீபவேனானிலுள்ள 
வேகதுருமைவப்வேபால் வளருவான்.

13 கர்த்தருமைடய ஆ�யத்திவே� நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் வேதவனுமைடய
பிராகாரங்களில் செசழித்திருப்பார்கள்.

14 கர்த்தர் உத்த�செரன்றும், என் கன்�மை�யாகிய அவரிடத்தில் 
அநீதியில்மை�செயன்றும், விளங்கப்பண்ணும்படி.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக ாக்கியம்

1. 387 : 27-32

�னிதனுக்கு அவனது பரவே�ாகத் தகப்பனான சர்வ வல்�மை�யுள்ள 
�னத்தால் வழங்கப்பட்ட துமைண செசல்வாக்கு �ற்றும் பாதுகாக்கும் 
சக்தியின் உன்னத�ான சான்றுகமைள கிறிஸ்தவத்தின் வர�ாறு 
வழங்குகிறது, அவர் வேசாதமைனயிலிருந்து �ட்டு�ல்�, உடல் 
துன்பங்களிலிருந்தும் தன்மைன தற்காத்துக் செகாள்ள நம்பிக்மைகமையயும் 
புரிதமை�யும் அளிக்கிறது.

2. 5 : 16 (இமைறவன்)-18

கடவுள் தம்முமைடய அன்பின் ஐசுவரியத்மைத புரிதல் �ற்றும் 
பாசங்களில் ஊற்றி, நம் நாளுக்கு ஏற்ப ந�க்கு ப�ம் தருகிறார்.

3. 407 : 11 (கிறிஸ்துவர்)-16

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 7ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், டிசம்பர் 12, 2021
தமை�ப்ப: கடவுள் �னிதமைனக் காப்பவர்

கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் இமைறயாண்மை�யான சஞ்சீவி, �ரண �னதின் 
ப�வீனத்திற்கு ப�ம் அளிக்கிறது, - அழியாத �ற்றும் சர்வ 
வல்�மை�யுள்ள �னதிலிருந்து வலிமை�, - �ற்றும் �னிதகு�த்மைத 
தூய்மை�யான ஆமைசகளுக்கு, ஆன்�ீக சக்தி �ற்றும் �னிதனுக்கு 
நல்செ�ண்ணம் ஆகியவற்றிற்கு உயர்த்துகிறது.

4. 80 : 1-3

சத்தியத்மைதப் பற்றிய ந�து பயத்திற்கு ஏற்ப ந�க்கு ப�ம் இருக்கிறது, 
உண்மை�மையச் செசால்வதால் ந�து வலிமை� குமைறயாது.

5. 485 : 30-3

வலிமை� என்பது செபாருளில் உள்ளது என்று கூறுவது, சக்தி 
செநம்புவேகாலில் உள்ளது என்று கூறுவது வேபா�ாகும். எந்த ஒரு வாழ்க்மைக
அல்�து புத்திசாலித்தனம் பற்றிய கருத்து உண்மை�யில் அடித்தளம் 
இல்�ா�ல் உள்ளது, வே�லும் நீங்கள் செபாய்யின் உண்மை�யான 
தன்மை�மையக் கற்றுக்செகாண்டால், நீங்கள் செபாய்யில் நம்பிக்மைக 
செகாள்ள முடியாது.

6. 198 : 29-14

செகால்�னின் மைகயின் தமைசகள் வலுவாக வளர்ந்திருப்பதால், 
உடற்பயிற்சி இந்த முடிமைவ உருவாக்கியது அல்�து குமைறவாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்ட மைக ப�வீன�ாக இருக்க வேவண்டும் என்பமைத அது 
பின்பற்றவில்மை�. விஷயம் செசயல்பாட்டிற்குக் காரண�ாக இருந்தால்,
�ற்றும் தமைசகள், �ரண �னதின் விருப்ப�ின்றி, சுத்தியமை�த் தூக்கி, 
செசாம்புகமைளத் தாக்கினால், சுத்திய�ால் தமைசகள் செபரிதாகிவிடும் 
என்பது உண்மை�யாகக் கருதப்பட�ாம். ட்ரிப்-சுத்தி உடற்பயிற்சி மூ�ம் 
அளவு அதிகரிக்கவில்மை�. தமைசகள் �ரம் �ற்றும் இரும்பு வேபான்ற 
செபாருள் என்பதால் ஏன் இல்மை�? ஏசெனன்றால், �னம் சுத்தியலில் 
இப்படி ஒரு விமைளமைவ உருவாக்குகிறது என்று யாரும் நம்புவதில்மை�.

தமைசகள் சுய�ாக செசயல்படுவதில்மை�. �னம் அவர்கமைள 
அமைசக்கவில்மை� என்றால், அமைவ அமைசவற்று இருக்கும். ஆகவேவ, 
�னம் �ட்டுவே� �னிதமைன அதன் ஆமைணயின் மூ�ம் செபரிதாக்குகிறது 
�ற்றும் அதிகார�ளிக்கிறது - அதன் வேதமைவ �ற்றும் சக்தியின் 
காரண�ாக. தமைசப் பயிற்சியினால் அல்�, கறுப்புக்காரனின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உடற்பயிற்சியின் �ீதான நம்பிக்மைகயின் காரண�ாக, அவனது மைக 
வலுவமைடகிறது.

7. 217 : 24-8

வேசார்வுக்கான அறிவியல் �ற்றும் நிரந்தர தீர்வு,  உடல் �ீது �னதின்
சக்தி அல்�து உடல் வேசார்வு வேபான்ற �ாமையமையக் கற்றுக்செகாள்வது,
எனவேவ இந்த �ாமையமைய அழிப்பது, ஏசெனனில் செபாருள் வேசார்வாகவும்,
சுமை�யாகவும் இருக்க முடியாது.

"உமைழப்பு என்மைன வேசார்வமைடயச் செசய்கிறது"  என்று நீங்கள்
கூறுகிறீர்கள்.  ஆனால் இது என்ன நான்?  இது தமைசயா அல்�து
�ன�ா?  எது வேசார்வாக இருக்கிறது �ற்றும் வேபசுகிறது?  �னம்
இல்�ா�ல்,  தமைசகள் வேசார்வமைடயு�ா?  தமைசகள் வேபசுகிறதா,  அல்�து
நீங்கள் அவர்களுக்காக வேபசுகிறீர்களா?  செபாருள் அறிவற்றது.
சாவுக்வேகதுவான �னம் செபாய்யான வேபச்மைசச் செசய்கிறது,  அது
வேசார்மைவ உறுதிப்படுத்துகிறது.

ஒரு சக்கரம் வேசார்வமைடகிறது என்று நீங்கள் கூறவில்மை�,  ஆனால்
உடல் சக்கரத்மைதப் வேபா�வேவ செபாருள்.  �னித �னம் உடமை�ப் பற்றி
கூறவில்மை� என்றால்,  உயிரற்ற சக்கரம் வேபான்ற உடல் ஒருவேபாதும்
வேசார்வமைடயாது.  உண்மை�யின் உணர்வு நம்மை� �யக்கத்தில்
�ணிக்கணக்கில் ஓய்செவடுக்கிறது.

8. 385 : 1-18

புவேளாரன்ஸ் மைநட்டிங்வேகலும் �னிதாபி�ானப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள 
பிற �னிதவேநயவாதிகளும் சாதாரண �க்களால் தாங்க முடியாத வேசார்வு 
�ற்றும் செவளிப்பாடுகமைள மூழ்கடிக்கா�ல் அனுபவித்திருக்கிறார்கள் 
என்பது பழசெ�ாழி. �னிதனுக்கு வே��ாக உயர்ந்து செதய்வீக 
சட்டத்திலிருந்து அவர்கள் செபற்ற ஆதரவில் விளக்கம் உள்ளது. 
ஆன்�ீகத் வேதமைவ, செபாருமைளத் தணித்து, �ற்ற எல்�ா உதவிகமைளயும் 
�ிஞ்சும் ஆற்றல் �ற்றும் சகிப்புத்தன்மை�மைய வழங்குகிறது, வே�லும் 
ந�து நம்பிக்மைககள் ந�து சிறந்த செசயல்களுக்கு இமைணக்கும் 
தண்டமைனமையத் தடுக்கிறது. நீதியின் நித்திய சட்டம், பாவத்மைத அதன் 
செசாந்த �ரணதண்டமைன செசய்யும் சட்டத்மைத ஒருவேபாதும் ரத்து செசய்ய 
முடியாது என்றாலும், �னிதமைன எல்�ா தண்டமைனகளிலிருந்தும் 
வி�க்குகிறது என்பமைத நிமைனவில் செகாள்வேவாம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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நிமை�யான உமைழப்பு, இழப்புகள், செவளிப்பாடுகள் �ற்றும் அமைனத்து 
விரும்பத்தகாத நிமை�மை�கள், பாவம் இல்�ா�ல் இருந்தால், துன்பம் 
இல்�ா�ல் அனுபவிக்க முடியும். உங்கள் கடமை� எதுவாக இருந்தாலும், 
உங்களுக்கு தீங்கு விமைளவிக்கா�ல் செசய்ய�ாம்.

9. 384 : 3-12

நாம் ஒரு செபாருள் சட்டத்மைத �ீறிவிட்வேடாம், அவசிய�ாக அபராதம் 
செசலுத்த வேவண்டும் என்ற �னச்வேசார்வமைடந்த எண்ணத்திலிருந்து நம் 
�னமைத விடுவிக்க வேவண்டும். அன்பின் சட்டத்தின் மூ�ம் நம்மை� நாவே� 
உறுதிப்படுத்திக் செகாள்வேவாம். சரியான செசயல்களுக்காகவேவா, 
வேநர்மை�யான உமைழப்பிற்காகவேவா அல்�து கருமைணச் 
செசயல்களுக்காகவேவா கடவுள் �னிதமைன ஒருவேபாதும் தண்டிப்பதில்மை�, 
இருப்பினும் அமைவ அவமைன வேசார்வு, குளிர், செவப்பம், செதாற்று 
வேநாய்களுக்கு ஆளாக்குகின்றன. �னிதன் செபாருளின் மூ�ம் 
தண்டமைனமையச் சந்திப்பதாகத் வேதான்றினால், இது �ரண �னதின் 
நம்பிக்மைகவேய தவிர, ஞானத்தின் இயற்றல் அல்�, வே�லும் இந்த 
நம்பிக்மைகமைய ரத்து செசய்ய �னிதன் தனது எதிர்ப்பில் நுமைழய 
வேவண்டும்.

10.   376 : 13 (அங்கு)-16

… ஒரு நல்� வேநாக்கத்திலும் செசயலிலும் அதிக உயிர் �ற்றும் அழியாத 
தன்மை� உள்ளது, எல்�ா இரத்தத்மைதயும் விட, �ரண நரம்புகள் வழியாக 
பாய்ந்து, வாழ்க்மைகயின் உடல் உணர்மைவ உருவகப்படுத்துகிறது.

11.   387 : 8 (எப்பபாழுது)-12

…அழியாத �னம் எப்வேபாதும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பமைதயும்,  ஆன்�ீக
ஆற்றல்கள் வேதய்ந்து வேபாகவேவா அல்�து செபாருள் சட்டம் என்று
அமைழக்கப்படுபமைவ கடவுளால் செகாடுக்கப்பட்ட சக்திகள் �ற்றும்
வளங்கமைள �ீறவேவா முடியாது என்பமைத நாம் உணர்ந்தால்,
அழியாமை�யின் உறுதிசெ�ாழிகளால் புத்துணர்ச்சியுடன் நாம்
சத்தியத்தில் ஓய்செவடுக்க முடியும். இறப்புக்கு எதிரானது.

12.   167 : 6-10

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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நாம் சரீர உணர்வுக்கு வே�ல் வாழ்ந்து அமைத சரி செசய்யும்வேபாதுதான்
செதய்வீக அறிவியலில் வாழ்க்மைகமையப் புரிந்துசெகாள்கிவேறாம்.  நன்மை�
அல்�து தீமை�யின் உரிமை�வேகாரல்கமைள விகிதாசார�ாக
ஏற்றுக்செகாள்வது ந�து இருப்பு -  ந�து ஆவேராக்கியம்,  ந�து நீண்ட
ஆயுட்கா�ம் �ற்றும் ந�து கிறிஸ்தவ �தத்தின் இணக்கத்மைத
தீர்�ானிக்கிறது.

13.   392 : 27-32

காற்றாக இருந்தாலும், உடற்பயிற்சியாக இருந்தாலும், பரம்பமைரயாக 
இருந்தாலும், செதாற்று அல்�து விபத்தாக இருந்தாலும், வேநாமையத் 
தூண்டுவதாக நீங்கள் கூறும் நிமை� ஏற்பட்டால், உங்கள் 
அலுவ�கத்மைத ஒரு வேபார்ட்டராகச் செசய்து, இந்த ஆவேராக்கிய�ற்ற 
எண்ணங்கமைளயும் அச்சங்கமைளயும் வி�க்குங்கள். புண்படுத்தும் 
பிமைழகமைள �ரண �னதிலிருந்து வி�க்கு; பின்னர் உடல் அவர்களால் 
பாதிக்கப்பட முடியாது.
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உடல் உணர்வுகளின் தமை�வன் �னம், வே�லும் வேநாய், பாவம் �ற்றும் 
�ரணத்மைத செவல்� முடியும். கடவுள் செகாடுத்த இந்த அதிகாரத்மைதப் 
பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் உடமை�க் மைகப்பற்றி, அதன் உணர்மைவயும் 
செசயமை�யும் நிர்வகிக்கவும். நல்�மைதப் வேபா�ல்�ாத அமைனத்மைதயும் 
எதிர்க்கும் ஆவியின் ப�த்தில் எழுச்சி செபறுங்கள். கடவுள் �னிதமைன 
இதற்குத் தகுதியானவராக ஆக்கியுள்ளார், வே�லும் �னிதனுக்கு 
செதய்வீக�ாக வழங்கப்பட்டுள்ள திறமைனயும் சக்திமையயும் எதுவும் 
சிமைதக்க முடியாது.

தினச ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் வே�ரி வேபக்கர் எடி

தினச ி ப7பம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  செதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் வேநாக்கங்கள் அல்�து செசயல்கமைள
விவேராதவே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்வேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுவே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சவேகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்வேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆவே�ாசமைன,  செசல்வாக்கு செசலுத்துதல் அல்�து தவறாக செசல்வாக்கு
செசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேவண்டும்.

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆவே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  வே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செசய்ய வேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கவேவா
புறக்கணிக்கவேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபிளின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


