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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஜூமை� 25, 2021

தமை�ப்ப — உண்மை�

ககால்டன் உமை�:  சங்கீதம் 25 : 10

"கர்த்தருமைடய உடன்படிக்மைகமையயும் அவருமைடய சாட்சிகமை%யும்
மைகக்ககாள்ளுகிறவர்களுக்கு, அவருமைடய பாமைதகக%ல்�ாம்

கிருமைபயும் சத்தியமு�ானமைவகள்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: 1 கயாவான் 
5 : 3-6, 20

3 நாம் தேதவனுமைடய கற்பமைனகமை%க் மைகக்ககாள்வதேத 
அவரிடத்தில் அன்புகூருவதாம்; அவருமைடய கற்பமைனகள் 
பார�ானமைவகளு�ல்�.

4 தேதவனால் பிறப்பகதல்�ாம் உ�கத்மைத கஜயிக்கும்; 
நம்முமைடய விசுவாசதே� உ�கத்மைத கஜயிக்கிற கஜயம்.

5 இதேயசுவானவர் தேதவனுமைடய கு�ாரகனன்று 
விசுவாசிக்கிறவதேனயன்றி உ�கத்மைத கஜயிக்கிறவன் யார்?

6 இதேயசுகிறிஸ்துவாகிய இவதேர ஜ�த்தினாலும் 
இரத்தத்தினாலும் வந்தவர்; ஜ�த்தினாதே� �ாத்திர�ல்�, 
ஜ�த்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர். ஆவியானவர் 
சத்திய�ாமைகயால், ஆவியானவதேர சாட்சிககாடுக்கிறவர்.

20 அன்றியும், நாம் சத்தியமுள்%வமைர அறிந்துககாள்வதற்கு 
தேதவனுமைடய கு�ாரன் வந்து ந�க்குப் புத்திமையத் 
தந்திருக்கிறாகரன்றும் அறிதேவாம்; அவருமைடய கு�ாரனாகிய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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இதேயசுகிறிஸ்து என்னப்பட்ட சத்தியமுள்%வருக்குள்ளும் 
இருக்கிதேறாம்; இவதேர க�ய்யான தேதவனும் 
நித்தியஜீவனு�ாயிருக்கிறார்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. உபாக�ம் 32 : 1-4

1 வானங்கதே%, கசவிககாடுங்கள், நான் தேபசுதேவன்; பூ�ிதேய, என் 
வாய்க�ாழிகமை%க் தேகட்பாயாக.

2 �மைழயானது இ%ம்பயிரின்தே�ல் கபாழிவதுதேபா�, என் உபதேதசம் 
கபாழியும்; பனித்து%ிகள் புல்லின்தே�ல் இறங்குவதுதேபா�, என் 
வசனம் இறங்கும்.

3 கர்த்தருமைடய நா�த்மைத பிரசித்தம்பண்ணுதேவன்; நம்முமைடய 
தேதவனுக்கு �கத்துவத்மைதச் கசலுத்துங்கள்.

4 அவர் கன்�மை�; அவர் கிரிமைய உத்த��ானது; அவர் 
வழிகக%ல்�ாம் நியாயம், அவர் நியாயக்தேகடில்�ாத சத்தியமுள்% 
தேதவன்; அவர் நீதியும் கசம்மை�யு�ானவர்.

2. ஏசாயா 28 : 16, 17

16 ஆத�ால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உமைரக்கிறதாவது: இதேதா, 
அஸ்திபார�ாக ஒரு கல்மை� நான் சீதேயானிதே� மைவக்கிதேறன்; அது 
பரீட்சிக்கப்பட்டதும், விமை�தேயறப்கபற்றதும், திட 
அஸ்திபாரமுள்%து�ான மூமை�க்கல்�ாயிருக்கும் 
விசுவாசிக்கிறவன் பதறான்.

17 நான் நியாயத்மைத நூலும், நீதிமையத் தூக்குநூலு�ாக மைவப்தேபன்; 
கபாய் என்னும் அமைடக்க�த்மைதக் கல்�மைழ அழித்துவிடும்; 
�மைறவிடத்மைத ஜ�ப்பிரவாகம் அடித்துக்ககாண்டுதேபாகும்.

3. நீதிப�ாழிகள் 12 : 19

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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19 சத்திய உதடு என்றும் நிமை�த்திருக்கும்; கபாய் நாதேவா ஒரு 
நி�ிஷ�ாத்திரம் இருக்கும்.

4. கயாவான் 1 : 6-8, 14, 16, 17

6 தேதவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு �னுஷன் இருந்தான், அவன் தேபர் 
தேயாவான்.

7 அவன் தன்னால் எல்�ாரும் விசுவாசிக்கும்படி அந்த ஒ%ிமையக் 
குறித்துச்சாட்சிககாடுக்க சாட்சியாக வந்தான்.

8 அவன் அந்த ஒ%ியல்�, அந்த ஒ%ிமையக்குறித்துச் சாட்சிககாடுக்க 
வந்தவனாயிருந்தான்.

14 அந்த வார்த்மைத �ாம்ச�ாகி, கிருமைபயினாலும் சத்தியத்தினாலும் 
நிமைறந்தவராய், ந�க்குள்தே% வாசம்பண்ணினார்; அவருமைடய 
�கிமை�மையக் கண்தேடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒதேர தேபறானவருமைடய 
�கிமை�க்கு ஏற்ற �கிமை�யாகதேவ இருந்தது.

16 அவருமைடய பரிபூரணத்தினால் நாக�ல்�ாரும் கிருமைபயின்தே�ல் 
கிருமைப கபற்தேறாம்.

17 எப்படிகயனில் நியாயப்பிர�ாணம் தே�ாதேசயின் மூ��ாய்க் 
ககாடுக்கப்பட்டது, கிருமைபயும் சத்தியமும் இதேயசுகிறிஸ்துவின் 
மூ��ாய் உண்டாயின.

5. �ாற்கு 5 : 25-30, 32-34

25 அப்கபாழுது பன்னிரண்டு வருஷ�ாய்ப் கபரும்பாடுள்% ஸ்திரீ,
26 அதேநக மைவத்தியர்க%ால் �ிகவும் வருத்தப்பட்டு, தனக்கு 

உண்டானமைவகமை%கயல்�ாம் கச�வழித்தும், சற்றாகிலும் 
குண�மைடயா�ல் அதிக வருத்தப்படுகிறகபாழுது,

27 இதேயசுமைவக்குறித்துக் தேகள்விப்பட்டு: நான் அவருமைடய 
வஸ்திரங்கமை%யாகிலும் கதாட்டால் கசாஸ்த�ாதேவன் என்று 
கசால்லி;

28 ஜனக்கூட்டத்துக்குள்தே% அவருக்குப் பின்னாக வந்து, அவருமைடய 
வஸ்திரத்மைதத் கதாட்டாள்.

29 உடதேன அவளுமைடய உதிரத்தின் ஊறல் நின்றுதேபாயிற்று; அந்த 
தேவதமைன நீங்கி ஆதேராக்கிய�மைடந்தமைத அவள் தன் சரீரத்திதே� 
உணர்ந்தாள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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30 உடதேன இதேயசு தம்�ிலிருந்து வல்�மை� புறப்பட்டமைதத் த�க்குள் 
அறிந்து, ஜனக்கூட்டத்துக்குள்தே% திரும்பி: என் வஸ்திரங்கமை%த் 
கதாட்டது யார் என்று தேகட்டார்.

32 இமைதச் கசய்தவமை%க் காணும்படிக்கு அவர் சுற்றிலும் பார்த்தார்.
33 தன்னிடத்திதே� சம்பவித்தமைத அறிந்த அந்த ஸ்திரீயானவள் 

பயந்து, நடுங்கி, அவர் முன்பாக வந்து விழுந்து, 
உண்மை�மையகயல்�ாம் அவருக்குச் கசான்னாள்.

34 அவர் அவமை%ப் பார்த்து: �கதே% உன் விசுவாசம் உன்மைன 
இரட்சித்தது, நீ ச�ாதானத்தேதாதேடதேபாய், உன் தேவதமைன நீங்கி, 
சுக�ாயிரு என்றார்.

6. �த்கதயு 5 : 1, 2, 6, 17

1 அவர் திர%ான ஜனங்கமை%க் கண்டு �மை�யின் தே�ல் ஏறினார்; 
அவர் உட்கார்ந்தகபாழுது, அவருமைடய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் 
வந்தார்கள்.

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

6 நீதியின்தே�ல் பசிதாகமுள்%வர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 
திருப்தியமைடவார்கள்.

17 நியாயப்பிர�ாணத்மைதயானாலும் தீர்க்கதரிசனங்கமை%யானாலும் 
அழிக்கிறதற்கு வந்தேதன் என்று எண்ணிக்ககாள்%ாதேதயுங்கள்; 
அழிக்கிறதற்கு அல்�, நிமைறதேவற்றுகிறதற்தேக வந்தேதன்.

7. �த்கதயு 7 : 24-27

24 ஆமைகயால், நான் கசால்லிய இந்த வார்த்மைதகமை%க் தேகட்டு, 
இமைவக%ின்படி கசய்கிறவன் எவதேனா, அவமைனக் 
கன்�மை�யின்தே�ல் தன் வீட்மைடக் கட்டின புத்தியுள்% �னுஷனுக்கு 
ஒப்பிடுதேவன்.

25 கபரு�மைழ கசாரிந்து, கபருகவள்%ம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த 
வீட்டின்தே�ல் தே�ாதியும் அது விழவில்மை�; ஏகனன்றால் அது 
கன்�மை�யின்தே�ல் அஸ்திபாரம் தேபாடப்பட்டிருந்தது.

26 நான் கசால்லிய இந்த வார்த்மைதகமை%க் தேகட்டு, இமைவக%ின்படி 
கசய்யாதிருக்கிறவன் எவதேனா, அவன் தன் வீட்மைட �ணலின்தே�ல் 
கட்டின புத்தியில்�ாத �னுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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27 கபரு�மைழ கசாரிந்து, கபருகவள்%ம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த 
வீட்டின்தே�ல் தே�ாதினதேபாது அது விழுந்தது; விழுந்து முழுவதும் 
அழிந்தது என்றார்.

8. எபிப�யர் 4 : 12

12 தேதவனுமைடய வார்த்மைதயானது ஜவீனும் வல்�மை�யும் 
உள்%தாயும், இருபுறமும் கருக்குள்% எந்தப் பட்டயத்திலும் 
கருக்கானதாயும், ஆத்து�ாமைவயும் ஆவிமையயும், கணுக்கமை%யும் 
ஊமைனயும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவக் குத்துகிறதாயும், 
இருதயத்தின் நிமைனவுகமை%யும் தேயாசமைனகமை%யும் 
வமைகயறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது.

9. �த்கதயு 16 : 13-18

13 பின்பு, இதேயசு பிலிப்புச் கசசரியாவின் திமைசக%ில் வந்ததேபாது, 
தம்முமைடய சீஷமைர தேநாக்கி: �னுஷகு�ாரனாகிய என்மைன 
ஜனங்கள் யார் என்று கசால்லுகிறார்கள் என்று தேகட்டார்.

14 அதற்கு அவர்கள்: சி�ர் உம்மை� தேயாவான் ஸ்நானன் என்றும், சி�ர்
எலியா என்றும், தேவறு சி�ர் எதேர�ியா, அல்�து தீர்க்கதரிசிக%ில் 
ஒருவர் என்றும் கசால்லுகிறார்கள் என்றார்கள்.

15 அப்கபாழுது அவர்: நீங்கள் என்மைன யாகரன்று கசால்லுகிறீர்கள் 
என்று தேகட்டார்.

16 சீதே�ான் தேபதுரு பிரதியுத்தர�ாக: நீர் ஜீவனுள்% தேதவனுமைடய 
கு�ாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான்.

17 இதேயசு அவமைன தேநாக்கி: தேயானாவின் கு�ாரனகிய சீதே�ாதேன, நீ 
பாக்கியவான்; �ாம்சமும் இரத்தமும் இமைத உனக்கு 
கவ%ிப்படுத்தவில்மை�, பரதே�ாகத்திலிருக்கிற என் பிதா இமைத 
உனக்கு கவ%ிப்படுத்தினார்.

18 தே�லும் நான் உனக்குச் கசால்லுகிதேறன், நீ தேபதுருவாயிருக்கிறாய், 
இந்தக்கல்லின் தே�ல் என் சமைபமையக்கட்டுதேவன்; பாதா%த்தின் 
வாசல்கள் அமைத தே�ற்ககாள்வதில்மை�.

10. கயாவான் 8 : 12-16, 31, 32

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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12 �றுபடியும் இதேயசு ஜனங்கமை% தேநாக்கி: நான் உ�கத்திற்கு 
ஒ%ியாயிருக்கிதேறன், என்மைனப் பின்பற்றுகிறவன் இரு%ிதே� 
நடவா�ல் ஜவீஒ%ிமைய அமைடந்திருப்பான் என்றார்.

13 அப்கபாழுது பரிதேசயர் அவமைர தேநாக்கி: உன்மைனக் குறித்து நீதேய 
சாட்சிககாடுக்கிறாய்; உன்னுமைடய சாட்சி உண்மை�யானதல்� 
என்றார்கள்.

14 இதேயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: என்மைனக்குறித்து நாதேன 
சாட்சிககாடுத்தாலும், என் சாட்சி உண்மை�யாயிருக்கிறது; 
ஏகனனில் நான் எங்தேகயிருந்து வந்தேதகனன்றும், எங்தேக 
தேபாகிதேறகனன்றும் அறிந்திருக்கிதேறன்; நீங்கதே%ா நான் 
எங்தேகயிருந்து வருகிதேறகனன்றும், எங்தேக தேபாகிதேறகனன்றும் 
அறியீர்கள்.

15 நீங்கள் �ாம்சத்துச்தேகற்றபடி நியாயந்தீர்க்கிறீர்கள், நான் 
ஒருவமைனயும் நியாயந்தீர்க்கிறதில்மை�;

16 நான் நியாயந்தீர்த்தால், என் தீர்ப்பு சத்தியத்தின்படியிருக்கும்; 
ஏகனனில் நான் தனித்திருக்கவில்மை� நானும் என்மைன அனுப்பின 
பிதாவு�ாக இருக்கிதேறாம்.

31 இதேயசு தம்மை� விசுவாசித்த யூதர்கமை% தேநாக்கி: நீங்கள் என் 
உபதேதசத்தில் நிமை�த்திருந்தால் க�ய்யாகதேவ என் 
சீஷராயிருப்பீர்கள்;

32 சத்தியத்மைதயும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்கமை% விடுதமை�யாக்கும்
என்றார்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 7 : 13-21

சிந்தமைனயா%ர்களுக்கான தேநரம் வந்துவிட்டது. தேகாட்பாடுகள் �ற்றும் 
தேநர �ரியாமைதக்குரிய அமை�ப்புக%ிலிருந்து சுயாதீன�ான உண்மை�, 
�னிதகு�த்தின் தேபார்ட்டமை�த் தட்டுகிறது. கடந்த கா�த்துடனான 
�னநிமைறவும், கபாருள்முதல்வாதத்தின் கு%ிர்ச்சியான �ரபுகளும் 
கநாறுங்கிப் தேபாகின்றன. கடவுமை% அறியாமை� என்பது விசுவாசத்தின் 
படியாகும். கீழ்ப்படிதலுக்கான ஒதேர உத்தரவாதம், அவமைரப் பற்றிய 
சரியான பயம், யாமைர சரியாக அறிந்து ககாள்வது என்பது நித்திய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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வாழ்க்மைக. தேபரரசுகள் வீழ்ச்சியமைடந்தாலும், "கர்த்தர் என்கறன்றும் 
ஆட்சி கசய்வார்."

2. 254 : 10-12

நாம் கடவுளுக்காக கபாறுமை�யாக காத்திருந்து உண்மை�மைய நீதியுடன் 
தேதடும்தேபாது, அவர் நம் பாமைதமைய வழிநடத்துகிறார்.

3. 224 : 28-31

உண்மை� சுதந்திரத்தின் கூறுகமை%க் ககாண்டுவருகிறது. அதன் 
தேபனரில் "அடிமை�த்தனம் ஒழிக்கப்படுகிறது" என்ற ஆத்�ாவால் 
ஈர்க்கப்பட்ட குறிக்தேகாள் உள்%து. கடவு%ின் சக்தி 
சிமைறப்பிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விடுதமை�மையக் ககாண்டுவருகிறது. 
கதய்வீக அன்மைப எந்த சக்தியும் தாங்க முடியாது.

4. 136 : 1-2, 29-11

இதேயசு தனது தேதவா�யத்மைத ஸ்தாபித்தார், கிறிஸ்துமைவ 
குணப்படுத்தும் ஆன்�ீக அஸ்திவாரத்தில் தனது பணிமையப் 
பரா�ரித்தார்.

சீஷர்கள் �ற்றவர்கமை% விட தங்கள் எஜ�ானமைரக் மைகது கசய்தனர்; 
ஆனால் அவர் கசான்னதும் கசய்ததும் அமைனத்மைதயும் அவர்கள் புரிந்து 
ககாள்%வில்மை�, அல்�து அவர்கள் அவமைர அடிக்கடி தேகள்வி 
தேகட்டிருக்க �ாட்டார்கள். இருப்பதன் உண்மை�மைய கற்பிப்பதிலும் 
நிரூபிப்பதிலும் இதேயசு கபாறுமை�யாக இருந்தார். சத்தியத்தின் இந்த 
சக்தி தேநாயுற்றவர்கமை% குண�ாக்குவமைதயும், தீமை�மைய 
கவ%ிதேயற்றுவமைதயும், இறந்தவர்கமை% எழுப்புவமைதயும் அவருமைடய 
�ாணவர்கள் கண்டார்கள்; ஆனால் இந்த அற்புத�ான தேவமை�யின் 
இறுதி, அவர்க%ால் கூட, ஆன்�ீக ர ீதியில் அறியப்படவில்மை�, 
சிலுமைவயில் அமைறயப்பட்டபின், அவர்களுமைடய �ாசற்ற ஆசிரியர் 
அவர்களுக்கு முன் நின்றதேபாது, தேநாய், பாவம், தேநாய், �ரணம் �ற்றும் 
கல்�மைற ஆகியவற்றின் �ீது கவற்றி கபற்றவர்.

புரிந்துககாள்% ஆவலுடன், எஜ�ான், "ஆனால் நான் யார் என்று நீங்கள் 
யார் கசால்கிறீர்கள்?" இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட விசாரமைணயின் கபாருள்: 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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பிரப��ான �னதிற்கு �ிகவும் �ர்��ான, யார் அல்�து என்ன தேவமை� 
கசய்ய முடியும்?

5. 137 : 16-11

சீதே�ான் தனது வழக்க�ான தூண்டுதலுடன்,  தனது
சதேகாதரர்களுக்காக பதி�%ித்தார்,  அவருமைடய பதில் ஒரு கபரிய
உண்மை�மைய முன்மைவத்தது:  "நீ கிறிஸ்து,  ஜீவனுள்% தேதவனுமைடய
கு�ாரன்!" அதாவது: தே�சியா என்பமைத நீங்கள் அறிவித்திருக்கிறீர்கள்,
-  கிறிஸ்துதேவ,  கடவு%ின் ஆவி,  உண்மை�,  வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு,
�னத%வில் குண�ாகும்.  இந்த கூற்று,  "சீதே�ான் பார்-தேஜானா,  நீ
பாக்கியவான்;  �ாம்சமும் இரத்தமும் அமைத உனக்கு
கவ%ிப்படுத்தவில்மை�,  பரதே�ாகத்திலுள்% என் பிதாதேவ;"  அதாவது,
அன்பு உங்களுக்கு வாழ்க்மைக வழிமையக் காட்டியுள்%து!

இதற்கு முன்னர் தூண்டப்பட்ட சீடர் அவரது கபாதுவான கபயர்க%ான
மைச�ன் பார்-தேஜானா அல்�து தேஜானாவின் �கன் �ட்டுதே�
அமைழக்கப்பட்டார்;  ஆனால் இப்தேபாது எஜ�ானர் இந்த வார்த்மைதக%ில்
அவருக்கு ஒரு ஆன்�ீகப் கபயமைரக் ககாடுத்தார்: "நீ தேபதுரு என்று நான்
உன்னிடமும் கசால்கிதேறன்;  இந்த பாமைற �தீு [கபட்தேராஸ் அல்�து கல்
என்ற கிதேரக்க வார்த்மைதயின் கபாருள்]  நான் என் தேதவா�யத்மைத
கட்டுதேவன்;  நரகத்தின் வாயில்கள் [தேUட்ஸ்,  பாதா% உ�கம் அல்�து
கல்�மைற]  அதற்கு எதிராக கவற்றிகபறாது.  "  தேவறு வார்த்மைதக%ில்
கூறுவதானால், இதேயசு தனது சமுதாயத்மைத தனிப்பட்ட தேபதுருமைவ ஒரு
�னிதனாக அல்�,  �ாறாக உண்மை�யான தே�சியாமைவப் பற்றி தேபதுரு
ஒப்புக்ககாண்டதன் பின்னணியில் உள்% கடவு%ின் சக்திமைய
நிறுவினார்.

கதய்வீக வாழ்க்மைக,  சத்தியம் �ற்றும் அன்பு,  ஒரு �னித ஆளுமை�
அல்�,  தேநாயுற்றவர்கமை%க் குணப்படுத்துபவர் �ற்றும் ஒரு பாமைற,
நல்லிணக்கத்தின் உறுதியான அடித்த%ம் என்பது இப்தேபாது
தேபதுருவுக்குத் கதரிந்தது.  இந்த ஆன்�ீக விஞ்ஞான அடிப்பமைடயில்,
இதேயசு தனது குணங்கமை% வி%க்கினார்,  இது கவ%ிநாட்டவர்களுக்கு
அற்புத�ாகத் தேதான்றியது.

6. 380 : 5-7, 19-21

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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சத்தியம் என்பது யுகங்க%ின் பாமைற, மூமை�யின் தமை�க்கல்�ாகும், 
"ஆனால் அது யாரின் �தீு விழுந்தாலும், அது அவமைர கபாடியாக 
அமைரக்கும்."

சத்தியத்தின் சக்திமையத் தவிர தேவறு எதுவும் பிமைழயின் பயத்மைதத் 
தடுக்க முடியாது, தே�லும் பிமைழயின் �தீு �னிதனின் ஆதிக்கத்மைத 
நிரூபிக்க முடியும்.

7. 269 : 21-28

கபாருள் பு�ன்க%ின் சாட்சியம் முழுமை�யானது அல்�து 
கதய்வீக�ானது அல்�. ஆமைகயால், இதேயசுவின் தேபாதமைனகள், 
அவருமைடய அப்தேபாஸ்த�ர்கள், தீர்க்கதரிசிகள் �ற்றும் �னதின் 
விஞ்ஞானத்தின் சாட்சியங்கள் ஆகியவற்றில் நான் தமைடயின்றி நடவு 
கசய்கிதேறன். அங்குள்% பிற அடித்த%ங்கள் எதுவும் இல்மை�. �ற்ற 
அமைனத்து அமை�ப்புகளும் - கபாருள் பு�ன்க%ின் மூ�ம் கபறப்பட்ட 
அறிமைவ முழுமை�யாகதேவா அல்�து பகுதியாகதேவா அடிப்பமைடயாகக் 
ககாண்ட அமை�ப்புகள் - காற்றால் அமைசக்கப்பட்ட நாணல்கள், 
பாமைறயில் கட்டப்பட்ட வீடுகள் அல்�.

8. 542 : 7-13

உண்மை�, அவளுமைடய நித்திய சட்டங்க%ின் மூ�ம், பிமைழமைய 
கவ%ிப்படுத்துகிறது. சத்தியம் பாவம் தன்மைனக் காட்டிக் ககாடுக்கச் 
கசய்கிறது, தே�லும் �ிருகத்தின் அமைடயா%த்மைத பிமைழயாக 
அமை�க்கிறது. குற்றத்மைத �ன்னிக்க அல்�து அமைத �மைறப்பதற்கான 
�னநிமை� கூட தண்டிக்கப்படுகிறது. நீதிமையத் தவிர்ப்பதும், 
சத்தியத்மைத �றுப்பதும் பாவத்மைத நிமை�நிறுத்துகின்றன, குற்றத்மைதத் 
தூண்டுகின்றன, சுய கட்டுப்பாட்மைட பாதிக்கின்றன, கதய்வீக 
இரக்கத்மைத தேகலி கசய்கின்றன.

9. 368 : 2-19

அறிவிய�ால் ஈர்க்கப்பட்ட நம்பிக்மைக சத்தியம் உண்மை�யானது �ற்றும் 
பிமைழ உண்மை�யற்றது என்பதில் உள்%து. பிமைழ என்பது சத்தியத்திற்கு
முன் ஒரு தேகாமைழ. இமைதகயல்�ாம் கா�ம் நிரூபிக்கும் என்று கதய்வீக 
அறிவியல் வலியுறுத்துகிறது. உண்மை� �ற்றும் பிமைழ இரண்டும் 
�னிதர்கமை% பயப்படுவதற்கு முன்மைப விட �ிக கநருக்க�ாக 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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வந்துள்%ன, தே�லும் பிமைழ சுய அழிவுக்குள்%ாகியதால் உண்மை� 
இன்னும் கத%ிவாகிவிடும்.

பிமைழயானது சத்தியத்மைதப் தேபா�தேவ உண்மை�யானது, அந்த தீமை� 
அதிகாரத்தில் நல்�தல்�, ஆனால் உயர்ந்ததாக இல்�ாவிட்டால், அந்த 
முரண்பாடு நல்லிணக்கத்மைதப் தேபா�தேவ இயல்பானது, தேநாய் �ற்றும் 
பாவத்தின் அடிமை�த்தனத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான நம்பிக்மைக கூட 
நரம்புக்கு சிறிய உத்தேவகம் இல்மை� முயற்சி. நாம் பிமைழயில் இருப்பமைத
விட சத்தியத்தில் அதிக நம்பிக்மைக மைவத்திருக்கும்தேபாது, விஷயத்மைத 
விட ஆவியின் �தீு அதிக நம்பிக்மைக, இறப்பமைத விட வாழ்வதில் அதிக 
நம்பிக்மைக, �னிதமைன விட கடவுள்�ீது அதிக நம்பிக்மைக, பின்னர் 
எந்தகவாரு கபாருள் கருதுதேகாள்களும் நம்மை�த் தடுக்க முடியாது 
தேநாயுற்றவர்கமை% குணப்படுத்துதல் �ற்றும் பிமைழமைய அழித்தல்.

10.   191 : 8-15

ஒரு கபாரு%ாக, தத்துவார்த்த வாழ்க்மைக அடிப்பமைடயானது இருப்மைபப் 
பற்றிய தவறான புரித�ாகக் காணப்படுகிறது, �னிதனின் ஆன்�ீக 
�ற்றும் கதய்வீகக் தேகாட்பாடு �னித சிந்தமைனமையத் தேதாற்றுவித்து, 
அமைத "சிறு குழந்மைத இருந்த இடத்திற்கு" இட்டுச் கசல்கிறது - ஒரு 
புதிய பிறப்புக்கு கூட பமைழய தேயாசமைன, இருப்பது �ற்றும் 
வாழ்க்மைகயில் என்ன இருக்கிறது என்ற ஆன்�ீக உணர்வுக்கு. 
இவ்வாறு பூ�ிகயங்கும் சத்தியத்தால் அதன் ஒ%ியின் ஒ%ியில் 
�ாற்றப்பட்டு, பிமைழயின் இருமை% விரட்டுகிறது.

11.   225 : 5-13

முதல் சத்தியம் அதன் பின்பற்றுபவர்க%ின் குமைறவு �ற்றும் 
உண்மை�யினால் எப்தேபாது வழிநடத்துகிறது என்பமைத நீங்கள் 
அறிவீர்கள். ஆகதேவ கா�த்தின் அணிவகுப்பு சுதந்திரத்தின் 
பதாமைகமையத் தாங்குகிறது. இந்த உ�கத்தின் சக்திகள் சண்மைடயிடும், 
தே�லும் அவர்க%ின் அமை�ப்புகளுக்கு சந்தா கசலுத்தும் வமைர 
சத்தியத்மைத காவ�மைர கடந்து கசல்� தேவண்டாம் என்று அவர்க%ின் 
கசன்டினல்களுக்கு கட்டமை%யிடுவார்கள்; ஆனால் விஞ்ஞானம், 
சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பதேயாகனட்மைடக் கவனிக்கா�ல், அணிவகுக்கிறது. 
எப்தேபாதுதே� சி� ச�ச�ப்புகள் உள்%ன, ஆனால் சத்தியத்தின் 
தரத்திற்கு ஒரு அணிவகுப்பு உள்%து.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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12.   450 : 15-26

சி�ர் சத்தியத்தின் கதாடுதலுக்கு க�துவாக அடிபணிவார்கள். 
தேபாராட்ட�ின்றி சி� �கசூல், ப�ரும் தாங்கள் ப�ன%ித்தமைத 
ஒப்புக்ககாள்% தயங்குகிறார்கள்; ஆனால் இந்த ஒப்புதல் 
அ%ிக்கப்படாவிட்டால், தீமை� நன்மை�க்கு தே��ாக தன்மைன 
கபருமை�ப்படுத்தும். கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி தீமை�, தேநாய் �ற்றும் 
இறப்மைபக் குமைறக்க பட்டியலிட்டுள்%ார்; அவர்களுமைடய 
ஒன்று�ில்�ாதமைதயும், கடவு%ின் முழுமை�மையயும் அல்�து நல்�மைதயும்
புரிந்துககாள்வதன் மூ�ம் அவர் அவர்கமை% கவல்வார். அவருக்கு 
தேநாய்வாய்ப்படுவது பாவத்மைத விட குமைறவான தேசாதமைனயாகும், 
தே�லும் அவர்கள்�ீது கடவு%ின் சக்திமையப் புரிந்துககாள்வதன் மூ�ம் 
அவர் இருவமைரயும் குணப்படுத்துகிறார். அமைவ நம்பிக்மைகயின் 
பிமைழகள் என்பமைத கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அறிவார், அமைவ 
சத்தியத்தால் அழிக்கப்பட�ாம்.

13.   380 : 4 �ட்டும்

உண்மை� எப்தேபாதும் கவற்றியா%ராகும்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை%யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க%ிடமும் பாசத்மைத வ%ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ%ட்டும்!

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 25, 2021
தமை�ப்ப: உண்மை�

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க%ின் தேநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமை%
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை%யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதேகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க%ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதேவா
புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக%ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்க%ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.


