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ககால்டன் உமை�:  �த்கதயு 6 : 33

"முத�ாவது தேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதயும் அவருமைடய நீதிமையயும்
தேதடுங்கள்; அப்பபாழுது இமைவகப+ல்�ாம் உங்களுக்குக் கூடக்

பகாடுக்கப்படும்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  சங்கதீம் 23 :
1-6

1 கர்த்தர் என் தே�ய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சியமைடதேயன்.
2 அவர் என்மைனப் புல்லுள்+ இடங்க+ில் தே�ய்த்து, அ�ர்ந்த 

தண்ணீர்கள் அண்மைடயில் என்மைனக் பகாண்டுதேபாய் விடுகிறார்.
3 அவர் என் ஆத்து�ாமைவத் தேதற்றி, தம்முமைடய நா�த்தினி�ித்தம் 

என்மைன நீதியின் பாமைதக+ில் நடத்துகிறார்.
4 நான் �ரண இரு+ின் பள்+த்தாக்கிதே� நடந்தாலும் 

பபால்�ாப்புக்குப் பயப்பதேடன்; தேதவரீர் என்தேனாதேடகூட இருக்கிறீர்;
உ�து தேகாலும் உ�து தடியும் என்மைனத் தேதற்றும்.

5 என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்திமைய 
ஆயத்தப்படுத்தி, என் தமை�மைய எண்பணயால் 
அபிதேAகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது.

6 என் ஜீவனுள்+ நாப+ல்�ாம் நன்மை�யும் கிருமைபயும் என்மைனத் 
பதாடரும்; நான் கர்த்தருமைடய வீட்டிதே� நீடித்த நாட்க+ாய் 
நிமை�த்திருப்தேபன்.

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கதீம் 37 : 3-5

3 கர்த்தமைர நம்பி நன்மை�பசய்; தேதசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்மைத 
தே�ய்ந்துபகாள்.

4 கர்த்தரிடத்தில் �ன�கிழ்ச்சியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் 
தேவண்டுதல்கமை+ உனக்கு அருள்பசய்வார்.

5 உன் வழிமையக் கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து, அவர்தே�ல் 
நம்பிக்மைகயாயிரு; அவதேர காரியத்மைத வாய்க்கப்பண்ணுவார்.

2. 2 இ�ாஜாக்கள் 4 : 1-7

1 தீர்க்கதரிசிகளுமைடய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு �மைனவியாயிருந்த 
ஒரு ஸ்திரீ எலிசாமைவப் பார்த்து: உ�து அடியானாகிய என் புருAன் 
இறந்து தேபானான்; உ�து அடியான் கர்த்தருக்குப் பயந்து நடந்தான் 
என்பமைத அறிவீர்; கடன்பகாடுத்தவன் இப்தேபாது என் இரண்டு 
கு�ாரமைரயும் தனக்கு அடிமை�க+ாக்கிக் பகாள்+ வந்தான் 
என்றான்.

2 எலிசா அவமை+ தேநாக்கி: நான் உனக்கு என்னபசய்ய தேவண்டும்? 
வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது பசால் என்றான். அதற்கு 
அவள்: ஒரு குடம் எண்பணய் அல்�ா�ல் உ�து அடியாளுமைடய 
வீட்டில் தேவபறான்றும் இல்மை� என்றாள்.

3 அப்பபாழுது அவன்: ந ீதேபாய், உன்னுமைடய அயல்வீட்டுகாரர் 
எல்�ாரிடத்திலும் அதேநகம் பவறும்பாத்திரங்கமை+க் தேகட்டுவாங்கி,

4 உள்தே+ தேபாய், உன் பிள்மை+களுடன் உள்தே+ நின்று கதமைவப் பூட்டி,
அந்தப் பாத்திரங்கள் எல்�ாவற்றிலும் வார்த்து, நிமைறந்தமைத ஒரு 
பக்கத்தில் மைவ என்றான்.

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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5 அவள் அவனிடத்திலிருந்து தேபாய், தன் பிள்மை+களுடன் கதமைவப் 
பூட்டிக்பகாண்டு, இவர்கள் பாத்திரங்கமை+ அவ+ிடத்தில் பகாடுக்க,
அவள் அமைவக+ில் வார்த்தாள்.

6 அந்தப் பாத்திரங்கள் நிமைறந்த பின், அவள் தன் �கன் ஒருவமைன 
தேநாக்கி: இன்னும் ஒரு பாத்திரம் பகாண்டுவா என்றாள். அதற்கு 
அவன்: தேவதேற பாத்திரம் இல்மை� என்றான்; அப்பபாழுது 
எண்பணய் நின்று; தேபாயிற்று.

7 அவள் தேபாய் தேதவனுமைடய �னுAனுக்கு அமைத அறிவித்தாள். 
அப்பபாழுது அவன்: ந ீதேபாய் அந்த எண்பணமைய விற்று, உன் 
கடமைனத் தீர்த்து, �ீந்தமைதக்பகாண்டு நீயும் உன் பிள்மை+களும் 
ஜவீனம்பண்ணுங்கள் என்றான்.

3. எக��ியா 29 : 11-13

11 நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிமைவ உங்களுக்கு 
பகாடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள்தேபரில் நிமைனத்திருக்கிற 
நிமைனவுகமை+ அறிதேவன் என்று கர்த்தர் பசால்லுகிறார்; அமைவகள் 
தீமை�க்கல்�, ச�ாதானத்துக்தேகதுவான நிமைனவுகதே+.

12 அப்பபாழுது நீங்கள் கூடிவந்து, என்மைனத் பதாழுதுபகாண்டு 
என்மைன தேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணுவீர்கள்; நான் உங்களுக்குச் 
பசவிபகாடுப்தேபன்.

13 உங்கள் முழு இருதயத்தேதாடும் என்மைனத் தேதடினீர்க+ானால், 
என்மைனத் தேதடுமைகயில் கண்டுபிடிப்பீர்கள்.

4. கயாவான் 6 : 3-14, 26, 27 (க்கு :), 29 (இது), 37, 38, 41 (க்கு 
1st ,), 42, 43, 47, 48, 63

3 இதேயசு �மை�யின்தே�ல் ஏறி, அங்தேக தம்முமைடய சீAருடதேனகூட 
உட்கார்ந்தார்.

4 அப்பபாழுது யூதருமைடய பண்டிமைகயாகிய பஸ்கா ச�ீப�ாயிருந்தது.
5 இதேயசு தம்முமைடய கண்கமை+ ஏபறடுத்து, திர+ான ஜனங்கள் 

தம்�ிடத்தில் வருகிறமைதக் கண்டு, பிலிப்புமைவ தேநாக்கி: இவர்கள் 
சாப்பிடத்தக்கதாக அப்பங்கமை+ எங்தேக பகாள்+�ாம் என்று 
தேகட்டார்.

6 தாம் பசய்யப்தேபாகிறமைத அறிந்திருந்தும், அவமைனச் தேசாதிக்கும்படி
இப்படிக் தேகட்டார்.

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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7 பிலிப்பு அவருக்குப் பிரதியுத்தர�ாக, இவர்க+ில் ஒவ்பவாருவன் 
பகாஞ்சங்பகாஞ்சம் எடுத்துக்பகாண்டாலும், இருநூறு பணத்து 
அப்பங்களும் இவர்களுக்குப் தேபாதாதேத என்றான்.

8 அப்பபாழுது அவருமைடய சீAரிப�ாருவனும், சதீே�ான் தேபதுருவின் 
சதேகாதரனு�ாகிய அந்திதேரயா அவமைர தேநாக்கி:

9 இங்தேக ஒரு மைபயன் இருக்கிறான், அவன் மைகயில் ஐந்து 
வாற்தேகாதுமை� அப்பங்களும் இரண்டு �ீன்களும் உண்டு, 
ஆனாலும் அமைவகள் இத்தமைன ஜனங்களுக்கு எம்�ாத்திரம் 
என்றான்.

10 இதேயசு: ஜனங்கமை+ உட்காரமைவயுங்கள் என்றார். அந்த இடம் 
�ிகுந்த புல்லுள்+தாயிருந்தது. பந்தியிருந்த புருAர்கள் 
ஏறக்குமைறய ஐயாயிரம் தேபராயிருந்தார்கள்.

11 இதேயசு அந்த அப்பங்கமை+ எடுத்து, ஸ்தேதாத்திரம்பண்ணி, 
சீAர்க+ிடத்தில் பகாடுத்தார்; சீAர்கள் பந்தியிருந்தவர்களுக்குக் 
பகாடுத்தார்கள்; அப்படிதேய �ீன்கமை+யும் அவர் எடுத்து 
அவர்களுக்கு தேவண்டிய �ட்டும் பகாடுத்தார்.

12 அவர்கள் திருப்திமைடந்தபின்பு, அவர் தம்முமைடய சீAர்கமை+ 
தேநாக்கி: ஒன்றும் தேசத�ாய்ப் தேபாகாதபடிக்கு �ீதியான 
துணிக்மைககமை+ச் தேசர்த்துமைவயுங்கள் என்றார்.

13 அந்தப்படிதேய அவர்கள் தேசர்த்து, வாற்தேகாதுமை� அப்பங்கள் ஐந்தில் 
அவர்கள் சாப்பிட்டு �ீதியான துணிக்மைகக+ினாதே� பன்னிரண்டு 
கூமைடகமை+ நிரப்பினார்கள்.

14 இதேயசு பசய்த அற்புதத்மைத அந்த �னுAர் கண்டு: ப�ய்யாகதேவ 
இவர் உ�கத்தில் வருகிறவரான தீர்க்கதரிசி என்றார்கள்.

26 இதேயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: நீங்கள் அற்புதங்கமை+க் 
கண்டதினால் அல்�, நீங்கள் அப்பம் புசித்துத் 
திருப்தியானதினாதே�தேய என்மைனத் தேதடுகிறீர்கப+ன்று 
ப�ய்யாகதேவ ப�ய்யாகதேவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேறன்.

27 அழிந்துதேபாகிற தேபாஜனத்திற்காக அல்�, நித்தியஜீவன்வமைரக்கும்
நிமை�நிற்கிற தேபாஜனத்திற்காகதேவ கிரிமைய நடப்பியுங்கள்; அமைத 
�னுAகு�ாரன் உங்களுக்குக் பகாடுப்பார்; அவமைரப் பிதாவாகிய 
தேதவன் முத்திரித்திருக்கிறார் என்றார்.

29 இதேயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: அவர் அனுப்பினவமைர 
நீங்கள் விசுவாசிப்பதேத தேதவனுக்தேகற்ற கிரிமையயாயிருக்கிறது 
என்றார்.

37 பிதாவானவர் எனக்குக் பகாடுக்கிற யாவும் என்னிடத்தில் வரும், 
என்னிடத்தில் வருகிறவமைன நான் புறம்தேப தள்ளுவதில்மை�.

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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38 என் சித்தத்தின்படியல்�, என்மைன அனுப்பினவருமைடய 
சித்தத்தின்படி பசய்யதேவ நான் வானத்திலிருந்திறங்கிவந்தேதன்.

41 யூதர்கள் அவமைரக்குறித்து.
42 இவன் தேயாதேசப்பின் கு�ாரனாகிய இதேயசு அல்�வா, இவனுமைடய 

தகப்பமைனயும் தாமையயும் அறிந்திருக்கிதேறாதே�; அப்படியிருக்க, 
நான் வானத்திலிருந்திறங்கி வந்தேதன் என்று இவன் எப்படிச் 
பசால்லுகிறான் என்றார்கள்.

43 இதேயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: உங்களுக்குள்தே+ 
முறுமுறுக்கதேவண்டாம்.

47 என்னிடத்தில் விசுவாச�ாயிருக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் 
உண்படன்று ப�ய்யாகதேவ ப�ய்யாகதேவ உங்களுக்குச் 
பசால்லுகிதேறன்.

48 ஜவீ அப்பம் நாதேன.
63 ஆவிதேய உயிர்ப்பிக்கிறது, �ாம்ச�ானது ஒன்றுக்கும் உதவாது; 

நான் உங்களுக்குச் பசால்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் 
ஜவீனாயும் இருக்கிறது.

5. �த்கதயு 6: 24-26 (க்கு.), 34 (க்கு 1st.)

24 இரண்டு எஜ�ான்களுக்கு ஊழியம் பசய்ய ஒருவனாலும் கூடாது; 
ஒருவமைனப் பமைகத்து ஒருவமைனச் சிதேநகிப்பான். அல்�து 
ஒருவமைனப் பற்றிக்பகாண்டு �ற்றவமைன அசட்மைடபண்ணுவான்; 
தேதவனுக்கும் உ�கப் பபாருளுக்கும் ஊழியஞ்பசய்ய உங்க+ால் 
கூடாது.

25 ஆமைகயால் என்னத்மைத உண்தேபாம், என்னத்மைதக் குடிப்தேபாம் 
என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும்; என்னத்மைத உடுப்தேபாம் என்று 
உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவமை�ப்படாதிருங்கள் என்று, 
உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேறன்; ஆகாரத்மைதப் பார்க்கிலும் ஜவீனும்,
உமைடமையப்பார்க்கிலும் சரீரமும் விதேசAித்தமைவகள் அல்�வா?

26 ஆகாயத்துப் பட்சிகமை+க் கவனித்துப்பாருங்கள்; அமைவகள் 
விமைதக்கிறது�ில்மை�, அறுக்கிறது�ில்மை�, க+ஞ்சியங்க+ில் 
தேசர்த்துமைவக்கிறது�ில்மை�; அமைவகமை+யும் உங்கள் பர�பிதா 
பிமைழப்பூட்டுகிறார்; அமைவகமை+ப்பார்க்கிலும் நீங்கள் 
விதேசAித்தவர்கள் அல்�வா?

34 மைகயால் நாமை+க்காகக் கவமை�ப்படாதிருங்கள்; நாமை+யத்தினம் 
தன்னுமைடயமைவகளுக்காகக் கவமை�ப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு 
அதினதின் பாடு தேபாதும்.

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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6. பிலிப்பியர் 4 : 4-7

4 கர்த்தருக்குள் எப்பபாழுதும் சந்தேதாA�ாயிருங்கள்; 
சந்தேதாA�ாயிருங்கள் என்று �றுபடியும் பசால்லுகிதேறன்.

5 உங்கள் சாந்தகுணம் எல்�ா �னுAருக்கும் பதரிந்திருப்பதாக. 
கர்த்தர் ச�ீப�ாயிருக்கிறார்.

6 நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவமை�ப்படா�ல், எல்�ாவற்மைறயுங்குறித்து 
உங்கள் விண்ணப்பங்கமை+ ஸ்தேதாத்திரத்தேதாதேட கூடிய 
பஜபத்தினாலும் தேவண்டுதலினாலும் தேதவனுக்குத் 
பதரியப்படுத்துங்கள்.

7 அப்பபாழுது, எல்�ாப் புத்திக்கும்தே��ான தேதவச�ாதானம் உங்கள் 
இருதயங்கமை+யும் உங்கள் சிந்மைதகமை+யும் கிறிஸ்து 
இதேயசுவுக்குள்+ாகக் காத்துக்பகாள்ளும்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 275 : 10-15

அதன் அறிவியலில் இருப்பதன் யதார்த்தத்மைதயும் ஒழுங்மைகயும் 
புரிந்துபகாள்+, கடவுமை+ உண்மை�யில் உள்+ எல்�ாவற்றிற்கும் 
பதய்வீக தேகாட்பாடாகக் கருதுவதன் மூ�ம் நீங்கள் பதாடங்க 
தேவண்டும். ஆவி, வாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு, ஒன்றாக 
ஒன்றிமைணத்தல், �ற்றும் கடவுளுக்கான தேவத பபயர்கள். அமைனத்து 
பபாருள், புத்திசாலித்தனம், ஞானம், இருப்பது, அழியாமை�, காரணம் 
�ற்றும் விமை+வு ஆகியமைவ கடவுளுக்கு பசாந்த�ானது.

2. 468 : 17 (பபாருள்)-22

பபாருள் என்பது நித்திய�ானது �ற்றும் கருத்து தேவறுபாடு �ற்றும் 
சிமைதவுக்கு இய�ாது. சத்தியம், வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு ஆகியமைவ 
எபிதேரய ப�ாழியில் இந்த வார்த்மைதமையப் பயன்படுத்துவதால், 
"நம்பிக்மைகயுள்+ விAயங்க+ின் பபாருள், காணப்படாத 
விAயங்க+ின் சான்றுகள்." �னம், ஆத்�ா அல்�து கடவு+ின் ஒத்த 
ஆவி �ட்டுதே� உண்மை�யான பபாருள்.

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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3. 301 : 17-29

கடவுள் பபாருள் �ற்றும் �னிதன் பதய்வீக உருவமும் ஒற்றுமை�யும் 
என்பதால், �னிதன் விரும்ப தேவண்டும், உண்மை�யில், நன்மை�யின் 
பபாருள் �ட்டுதே�, ஆவியின் பபாருள், ஒரு பபாருட்டல்�. �னிதனுக்கு 
தேவறு ஏதேதனும் பபாருள், அல்�து �னம் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்மைக 
ஆன்�ீகம் அல்�, முதல் கட்டமை+மைய �ீறுகிறது, உனக்கு ஒதேர கடவுள், 
ஒதேர �னம் இருக்கும். �ரண �னிதன் தன்மைனப் பபாரு+ாகக் 
கருதுகிறான், அதேத ச�யம் �னிதன் "உருவம்" (தேயாசமைன). �ாமைய, 
பாவம், தேநாய் �ற்றும் இறப்பு ஆகியமைவ பபாருள் உணர்வின் தவறான 
சாட்சியத்திலிருந்து எழுகின்றன, இது எல்மை�யற்ற ஆவியின் குவிய 
தூரத்திற்கு பவ+ிதேய ஒரு நிமை�ப்பாட்டில் இருந்து, �னம் �ற்றும் 
பபாரு+ின் தமை�கீழ் உருவத்மைத எல்�ாவற்மைறயும் தமை�கீழாக 
�ாற்றுகிறது.

4. 139 : 4-9

ஆரம்பம் முதல் இறுதி வமைர, தேவதவசனங்கள் ஆவியின், �னதின், 
பவற்றியின் விவரங்கள் நிமைறந்தமைவ. �னிதர்கள் அற்புதங்கள் என்று
அமைழத்ததன் மூ�ம் தே�ாதேச �னதின் சக்திமைய நிரூபித்தார்; தேயாசுவா, 
எலியா, எலிசா ஆகிதேயாரும் அவ்வாதேற பசய்தார்கள். கிறிஸ்தவ 
சகாப்தம் அமைடயா+ங்கள் �ற்றும் அதிசயங்களுடன் பதாடங்கப்பட்டது.

5. 591 : 21-22

அதிசயம். இது பதய்வீக இயல்பானது, ஆனால் �னித ர ீதியாக 
கற்றுக்பகாள்+ப்பட தேவண்டும்; அறிவியலின் ஒரு நிகழ்வு.

6.  134 : 31-1

ஒரு அதிசயம் கடவு+ின் சட்டத்மைத நிமைறதேவற்றுகிறது, ஆனால் 
அந்த சட்டத்மைத �ீறுவதில்மை�. இந்த உண்மை� தற்தேபாது 
அதிசயத்மைத விட �ர்��ாக பதரிகிறது.

7. 509 : 20-28

கனி�, காய்கறி �ற்றும் வி�ங்கு பபாருட்கள் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ
"காமை� நட்சத்திரங்கள் ஒன்றாகப் பாடியதேபாது" இருந்தமைத விட 

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 14, 2021
தமை�ப்ப: வஸ்து

இப்தேபாது தேநரம் அல்�து பபாருள் கட்டமை�ப்பில் பதாடர்ந்து இல்மை�. 
�னம் "வயலில் தாவரத்மைத பூ�ியில் இருப்பதற்கு முன்தேப" ஆக்கியது. 
ஆன்�ீக ஏறுதலின் கா�ங்கள் �னதின் பமைடப்பின் நாட்கள் �ற்றும் 
பருவங்கள் ஆகும், இதில் அழகு, விழு�ியம், தூய்மை� �ற்றும் 
புனிதத்தன்மை� - ஆம், பதய்வீக இயல்பு - �னிதனிலும் பிரபஞ்சத்திலும் 
ஒருதேபாதும் �மைறந்துவிடாது.

8. 257 : 6-11

ஆவி �ட்டும் பபாருள் �ற்றும் பமைடப்பா+ி அல்� என்ற தேகாட்பாடு 
பாந்தீஸ்டிக் ஹீட்தேடாதேராடாக்ஸி ஆகும், இது தேநாய், பாவம் �ற்றும் 
இறப்பு ஆகியவற்றில் இறுதி பசய்கிறது; இது ஒரு உடல் ஆன்�ா 
�ற்றும் ஒரு பபாருள் �னதில் நம்பிக்மைக, உட�ால் நிர்வகிக்கப்படும் 
ஒரு ஆன்�ா �ற்றும் விAயத்தில் ஒரு �னம். இந்த நம்பிக்மைக 
தே�தே�ாட்ட�ான பாந்தியவாதம்.

9. 281 : 27-1

பதய்வீக விஞ்ஞானம் புதிய �துமைவ பமைழய பாட்டில்க+ிலும், 
ஆத்�ாமைவ பபாரு+ாகவும், எல்மை�யற்றமைத 
வமைரயறுக்கப்பட்டமைவயாகவும் மைவக்கவில்மை�. ஆவியின் 
உண்மை�கமை+ நாம் புரிந்துபகாள்வதால், நம்முமைடய தவறான 
கருத்துக்கள் அழிந்து தேபாகின்றன. பமைழய நம்பிக்மைகமைய பவ+ிதேயற்ற
தேவண்டும் அல்�து புதிய தேயாசமைன சிந்தப்படும், தே�லும் ந�து 
நிமை�ப்பாட்மைட �ாற்றுவதற்கான உத்தேவகம் இழக்கப்படும்.

10.   91 : 16-21

பபாருள் சுயந�த்தில் உறிஞ்சப்பட்டு, வாழ்க்மைக அல்�து �னதின் 
பபாருமை+ நாம் உணர்ந்து பிரதிபலிக்கிதேறாம், ஆனால் 
�யக்க�மைடகிதேறாம். பபாருள் சுயந�ம் �றுக்கப்படுவது �னிதனின் 
ஆன்�ீக �ற்றும் நித்திய தனித்துவத்தின் பகுத்தறிவுக்கு உதவுகிறது, 
தே�லும் பபாரு+ிலிருந்து பபறப்பட்ட தவறான அறிமைவ அழிக்கிறது 
அல்�து பபாருள் பு�ன்கள் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ மூ�ம் 
அழிக்கப்படுகிறது.

11.   66 : 6-16

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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தமை�ப்ப: வஸ்து

தேசாதமைனகள் �னிதர்களுக்கு ஒரு பபாருள் ஊழியர்கள் �ீது சாய்ந்து 
பகாள்+க் கூடாது என்று கற்பிக்கின்றன, - உமைடந்த நாணல், இது 
இதயத்மைதத் துமை+க்கிறது. �கிழ்ச்சி �ற்றும் பசழிப்பின் சூரிய ஒ+ியில் 
இமைத நாம் பாதி நிமைனவில் இல்மை�. துக்கம் வணக்கம். �ிகுந்த 
உபத்திரவத்தின் மூ�ம் நாம் ராஜ்யத்தில் நுமைழகிதேறாம். தேசாதமைனகள் 
கடவு+ின் கவனிப்புக்கு சான்றுகள். ஆன்�ீக வ+ர்ச்சி முமை+க்கிறது 
பபாருள் நம்பிக்மைகயின் �ண்ணில் விமைதக்கப்பட்ட விமைதக+ிலிருந்து 
அல்�, ஆனால் இந்த சிமைதவு தேபாது, அன்பு பூ�ியின் கமைற இல்�ாத 
ஆவியின் உயர்ந்த சந்தேதாAங்கமை+ புதிதாக பரப்புகிறது. 
அனுபவத்தின் ஒவ்பவாரு கட்டமும் பதய்வீக நன்மை� �ற்றும் அன்பின் 
புதிய பார்மைவகமை+ பவ+ிப்படுத்துகிறது.

12.   92 : 32-9

ஆத்�ாமைவ கணிச�ானதாகவும், உடமை�க் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகவும் 
அங்கீகரிக்கும் தேநரம் இன்னும் வரவில்மை� என்று பசால்கிறீர்க+ா? 
ஏறக்குமைறய பத்பதான்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ஆவியின் 
சக்திமைய பவ+ிப்படுத்திய இதேயசுமைவ நிமைனவில் மைவயுங்கள், 
"என்மைன நம்புகிறவன், நான் பசய்யும் பசயல்களும் பசய்வான்", 
தே�லும் "ஆனால் தேநரம் வந்துவிட்டது, இப்தேபாது எப்தேபாது 
உண்மை�யான வழிபாட்டா+ர்கள் பிதாமைவ ஆவியிலும் சத்தியத்திலும் 
வணங்குவார்கள். " "இதேதா, இப்தேபாது ஏற்றுக்பகாள்+ப்பட்ட தேநரம்; 
இதேதா, இப்தேபாது இரட்சிப்பின் நாள்" என்று பவுல் கூறினார்.

13.   195 : 11-16

ஒவ்பவாருவரும் தீர்�ானிக்க தேவண்டிய விAயம் என்னபவன்றால், அது 
�ரண �னம் அல்�து அழியாத �னம் என்பது காரண�ாகும். 
ப�ட்டாபிசிகல் சயின்ஸ் �ற்றும் அதன் பதய்வீக தேகாட்பாட்டிற்கான 
பபாரு+ின் அடிப்பமைடமைய நாம் மைகவிட தேவண்டும்.

ஒரு தேயாசமைனயின் ஒற்றுமை�மைய அதன் தேகாட்பாட்டால் 
நிர்வகிப்பது எதுவாக இருந்தாலும், சிந்தமைனக்கு உணமைவ 
வழங்குகிறது.

14.    201 : 1-9

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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தமை�ப்ப: வஸ்து

பாவம்,  தேநாய் �ற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றின் அழிவால்
நமைடமுமைறப்படுத்தப்பட்ட �ற்றும் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை�தான்
இதுவமைர பிரசங்கிக்கப்பட்ட சிறந்த பிரசங்கம். இமைத அறிந்ததும், ஒரு
பாசம் நம்�ில் உயர்ந்ததாக இருக்கும் என்பமைதயும், நம் வாழ்க்மைகயில்
முன்னிமை� வகிப்பார் என்பமைதயும் அறிந்த இதேயசு, "எந்த �னிதனும்
இரண்டு எஜ�ானர்களுக்கு தேசமைவ பசய்ய முடியாது" என்றார்.

தவறான அஸ்திவாரங்க+ில் நாம் பாதுகாப்பாக உருவாக்க முடியாது. 
சத்தியம் ஒரு புதிய உயிரினத்மைத உருவாக்குகிறது, அவற்றில் பமைழய
விAயங்கள் �மைறந்து, "அமைனத்தும் புதியமைவ."

15.    269 : 11-20

ப�ட்டாபிசிக்ஸ் இயற்பியலுக்கு தே�தே� உள்+து, தே�லும் பபாருள் 
ப�ட்டாபிசிகல் வ+ாகங்களுக்கு அல்�து முடிவுகளுக்குள் 
நுமைழயாது. ப�ட்டாபிசிக்ஸ் வமைககள் பதய்வீக �னம் என்ற 
அடிப்பமைடயில் அமை�கின்றன. ப�ட்டாபிசிக்ஸ் விAயங்கமை+ 
எண்ணங்க+ாக தீர்க்கிறது, தே�லும் ஆத்�ாவின் கருத்துக்களுக்கு 
உணர்வு பபாருள்கமை+ பரி�ாறிக்பகாள்கிறது.

இந்த தேயாசமைனகள் முற்றிலும் உண்மை�யானமைவ �ற்றும்
ஆன்�ீக நனவுக்கு உறுதியானமைவ,  தே�லும் அமைவ பபாருள்
உணர்வின் பபாருள்கள் �ற்றும் எண்ணங்கமை+ விட இந்த
நன்மை�மையக் பகாண்டுள்+ன,  -  அமைவ நல்�மைவ,
நித்திய�ானமைவ.

16.    261 : 2-7

உடலிலிருந்து சத்தியம் �ற்றும் அன்பு ஆகியவற்மைறப் பாருங்கள், 
எல்�ா �கிழ்ச்சி, நல்லிணக்கம் �ற்றும் அழியாத தன்மை� ஆகியவற்றின்
பகாள்மைக. நீடித்த, நல்�, உண்மை�க்கு உறுதியுடன் சிந்தமைனமையப் 
பிடித்துக் பகாள்ளுங்கள், உங்கள் எண்ணங்கமை+ அவர்கள் உங்கள் 
எண்ணங்க+ில் மைவத்திருப்பதற்கு விகிதாசார�ாக உங்கள் 
அனுபவத்திற்குள் பகாண்டு வருவீர்கள்.

17.    17 : 14-15

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 14, 2021
தமை�ப்ப: வஸ்து

கடவுள் எல்மை�யற்றவர், எல்�ாம் வல்�வர், எல்�ா உயிர்களும், 
சத்தியமும், அன்பும், எல்�ாவற்றிற்கும் தே��ாக, அமைனவருக்கும்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 14, 2021
தமை�ப்ப: வஸ்து

ஒவ்பவாரு நாளும் பஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  பதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை+யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க+ிடமும் பாசத்மைத வ+ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ+ட்டும்!

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க4ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

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

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பசய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதேவா
புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக+ால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், 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 பதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.


