
 பக்கம் 1ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 28, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, 
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், கண்டிக்கப்பட்டது

ஞாயிற்றுக்கிழமை� நவம்பர் 28, 2021

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

கண்டிக்கப்பட்�து

ரகால்�ன் உமை�:  ர�ா�ர் 13 : 1

"ஏநெனன்றால், ரதவனார�யன்றி ஒரு அதிகா�மு�ில்மை�."

நெபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: யாத்தி�ாக�ம் 20 : 1-6

1 ரதவன் ரபசிச் நெசால்லிய சக� வார்த்மைதகளு�ாவன:
2 உன்மைன அடிமை�த்தன வீடாகிய எகிப்து ரதசத்திலிருந்து 

புறப்படப்பண்ணின உன் ரதவனாகிய கர்த்தர் நாரன.
3 என்மைனயன்றி உனக்கு ரவரற ரதவர்கள் 

உண்டாயிருக்கரவண்டாம்.
4 ர�ர� வானத்திலும், கீரழ பூ�ியிலும், பூ�ியின்கீழ்த் தண்ணீ�ிலும் 

உண்டாயிருக்கிறமைவகளுக்கு ஒப்பான ஒரு நெசாரூபத்மைதயாகிலும் 
யாநெதாரு விக்கி�கத்மைதயாகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க 
ரவண்டாம்;

5 நீ அமைவகமை= ந�ஸ்க�ிக்கவும் ரசவிக்கவும் ரவண்டாம்; உன் 
ரதவனாகிய கர்த்த�ாயிருக்கிற நான் எ�ிச்சலுள்= 
ரதவனாயிருந்து, என்மைனப் பமைகக்கிறவர்கமை=க் குறித்துப் 
பிதாக்களுமைடய அக்கி��த்மைதப் பிள்மை=க=ிடத்தில் மூன்றாம் 
நான்காம் தமை�முமைற�ட்டும் விசா�ிக்கிறவ�ாயிருக்கிரறன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.
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6 என்னிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, என் கற்பமைனகமை=க் 
மைகக்நெகாள்ளுகிறவர்களுக்ரகா ஆயி�ம் தமை�முமைற�ட்டும் 
இ�க்கஞ் நெசய்கிறவ�ாயிருக்கிரறன்.

பா�ம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. உபாக�ம் 28 : 1-3, 6, 7, 14

1 இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் ரதவனாகிய கர்த்தருமைடய 
கட்டமை=க=ின்படிநெயல்�ாம் நெசய்ய நீ கவன�ாயிருக்கும்படிக்கு, 
அவர் சத்தத்திற்கு உண்மை�யாய்ச் நெசவிநெகாடுப்பாயானால், உன் 
ரதவனாகிய கர்த்தர் பூ�ியிலுள்= சக� Gாதிக=ிலும் உன்மைன 
ர�ன்மை�யாக மைவப்பார்.

2 நீ உன் ரதவனாகிய கர்த்த�ின் சத்தத்துக்குச் 
நெசவிநெகாடுக்கும்ரபாது, இப்நெபாழுது நெசால்�ப்படும் 
ஆசீர்வாதங்கநெ=ல்�ாம் உன்ர�ல் வந்து உனக்குப்பலிக்கும்.

3 நீ பட்டணத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்; நெவ=ியிலும் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்.

6 நீ வருமைகயிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், நீ ரபாமைகயிலும் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்.

7 உனக்கு விர�ாத�ாய் எழும்பும் உன் சத்துருக்கமை=க் கர்த்தர் 
உனக்குமுன்பாக முறிய அடிக்கப்படும்படி ஒப்புக்நெகாடுப்பார்; ஒரு 
வழியாய் உனக்கு எதி�ாகப் புறப்பட்டு வருவார்கள்; ஏழு வழியாய் 
உனக்கு முன்பாக ஓடிப்ரபாவார்கள்.

14 இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் ரதவனாகிய கர்த்த�ின் 
கட்டமை=கமை= மைகக்நெகாள்=வும் அமைவக=ின்படி நடக்கவும் 
அமைவகளுக்குச் நெசவிநெகாடுத்துவந்தால், கர்த்தர் உன்மைன 
வா�ாக்கா�ல் தமை�யாக்குவார், நீ கீழாகா�ல் ர��ாவாய்.

2. ஏசாயா 8: 19 (க்கு 1st?)

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.
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19 அவர்கள் உங்கமை= ரநாக்கி: அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்க=ிடத்திலும், 
முணுமுநெணன்று ஓதுகிற குறிகா��ிடத்திலும் விசா�ியுங்கள் என்று 
நெசால்லும்ரபாது, Gனங்கள் தன் ரதவனிடத்தில் 
விசா�ிக்கரவண்டியதல்�ரவா? உயிருள்=வர்களுக்காகச் 
நெசத்தவர்க=ிடத்தில் விசா�ிக்க�ார�ா?

3. 1 சாமுரவல் 28: 3-8, 11-13 (க்கு:), 14 (�ற்றும் சவுல்)-18 (க்கு 
1st,)

3 சாமுரவல் இதற்கு முன்னர� ��ித்துப்ரபானான்; இஸ்�ரவ�ர் 
எல்�ாரும் அவனுக்குத் துக்கங்நெகாண்டாடி, அவன் ஊ�ாகிய 
�ா�ாவிர� அவமைன அடக்கம் பண்ணினார்கள். சவுல் அஞ்சனம் 
பார்க்கிறவர்கமை=யும் குறிநெசால்லுகிறவர்கமை=யும் ரதசத்தில் 
இ�ாதபடிக்குத் து�த்தி விட்டான்.

4 நெபலிஸ்தர் கூடிவந்து, சூரந�ிர� பா=ய�ிறங்கினார்கள்; சவுலும் 
இஸ்�ரவ�ர் எல்�ாமை�யும் கூட்டினான்; அவர்கள் கில்ரபாவாவிர� 
பா=ய�ிறங்கினார்கள்.

5 சவுல் நெபலிஸ்த�ின் பா=யத்மைதக் கண்டரபாது பயந்தான்; அவன் 
இருதயம் �ிகவும் தத்த=ித்துக்நெகாண்டிருந்தது.

6 சவுல் கர்த்த�ிடத்தில் விசா�ிக்கும் ரபாது, கர்த்தர் அவனுக்குச் 
நெசாப்பனங்க=ினா�ாவது, ஊ�ீ�ினா�ாவது, 
தீர்க்கத�ிசிக=ினா�ாவது �று உத்த�வு அரு=வில்மை�.

7 அப்நெபாழுது சவுல் தன் ஊழியக்கா�மை� ரநாக்கி: 
அஞ்சனம்பார்க்கிற ஒரு ஸ்தி� ீமையத் ரதடுங்கள்; நான் 
அவ=ிடத்தில் ரபாய் விசா�ிப்ரபன் என்றான்; அதற்கு அவனுமைடய 
ஊழியக்கா�ர்: இரதா, எந்ரதா�ில் அஞ்சனம்பார்க்கிற ஒரு ஸ்தி� ீ 
இருக்கிறாள் என்றார்கள்.

8 அப்நெபாழுது சவுல் ரவஷம் �ாறி, ரவறு வஸ்தி�ம் 
த�ித்துக்நெகாண்டு, அவனும் அவரனாரடகூட இ�ண்டுரபரும் 
இ�ாத்தி�ியிர� அந்த ஸ்தி� ீயினிடத்தில் ரபாய்ச் ரசர்ந்தார்கள்; 
அவமை= அவன் ரநாக்கி: நீ அஞ்சனம்பார்த்து எனக்குக் 
குறிநெசால்லி, நான் உன்னிடத்தில் நெசால்லுகிறவமைன 
எழும்பிவ�ச்நெசய் என்றான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.
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11 அப்நெபாழுது அந்த ஸ்தி� ீ: உ�க்கு நான் யாமை� எழும்பிவ�ப் பண்ண
ரவண்டும் என்றதற்கு, அவன்: சாமுரவமை� 
எழும்பிவ�ப்பண்ணரவண்டும் என்றான்.

12 அந்த ஸ்தி� ீ சாமுரவமை�க் கண்ட�ாத்தி�த்தில் �கா சத்த�ாய்க் 
கூப்பிட்டு, சவுமை� ரநாக்கி: ஏன் என்மைன ர�ாசம்ரபாக்கினீர்? 
நீர்தான் சவு�ாச்சுரத என்றாள்.

13 �ாGா அவமை=ப் பார்த்து: நீ பயப்படாரத; நீ காண்கிறது என்ன 
என்று ரகட்டான். அதற்கு அந்த ஸ்தி� ீ: ரதவர்கள் பூ�ிக்குள்=ிருந்து 
ஏறிவருகிறமைதக் காண்கிரறன் என்று சவுலுக்குச் நெசான்னாள்.

14 அவருமைடய ரூபம் என்ன என்று அவமை=க் ரகட்டான். அதற்கு அவள்:
சால்மைவமையப் ரபார்த்துக்நெகாண்டிருக்கிற ஒரு முதிர்ந்த வயதான 
�னுஷன் எழும்பிவருகிறான் என்றாள்: அதினார� சவுல் அவன் 
சாமுரவல் என்று அறிந்து நெகாண்டு, தமை��ட்டும் முகங்குனிந்து 
வணங்கினான்.

15 சாமுரவல் சவுமை� ரநாக்கி: நீ என்மைன எழும்பிவ�ப்பண்ணி, 
என்மைனக் கமை�த்தது என்ன என்று ரகட்டான். அதற்குச் சவுல்: நான்
�ிகவும் நெநருக்கப்பட்டிருக்கிரறன்; நெபலிஸ்தர் எனக்கு விர�ாத�ாய்
யுத்தம்பண்ணுகிறார்கள்; ரதவனும் என்மைனக் மைகவிட்டார்; அவர் 
தீர்க்கத�ிசிக=ினா�ாவது, நெசாப்பனங்க=ினா�ாவது எனக்கு �று 
உத்த�வு அருளுகிறதில்மை�; ஆமைகயால் நான் 
நெசய்யரவண்டியமைத நீர் எனக்கு அறிவிக்கும்படிக்கு, உம்மை� 
அமைழப்பித்ரதன் என்றான்.

16 அதற்குச் சாமுரவல்: கர்த்தர் உன்மைனவிட்டு வி�கி, உனக்குச் 
சத்துருவாய் இருக்கும்ரபாது, நீ என்னிடத்தில் ரகட்பாரனன்?

17 கர்த்தர் என்மைனக்நெகாண்டு நெசான்னபடிரய நெசய்து முடித்து, 
�ாஜ்யத்மைத உன் மைகயிலிருந்து பறித்து, அமைத உன் ரதாழனாகிய 
தாவீதுக்குக் நெகாடுத்துவிட்டார்.

18 நீ கர்த்தருமைடய நெசாற்ரக=ா�லும்.

4. லூக்கா 4 : 14 (க்கு ஆவி)

14 பின்பு இரயசு ஆவியானவருமைடய ப�த்தினார� திரும்பிப் 
ரபானார்...

5. லூக்கா 8 : 27 (�ற்றும்) �ட்டுர�, 27 (அங்கு)-35

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 28, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, 
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், கண்டிக்கப்பட்டது

27 அவர் கமை�யிலிறங்கினரபாது, நெநடுநா=ாய்ப் பிசாசுகள் 
பிடித்தவனும் வஸ்தி�ந்த�ியாதவனும், வீட்டில் தங்கா�ல் பிர�தக் 
கல்�மைறக=ிர� தங்கினவனு�ாயிருந்த அந்தப் பட்டணத்து 
�னுஷன் ஒருவன் அவருக்கு எதி�ாக வந்தான்.

28 அவன் இரயசுமைவக் கண்டரபாது கூக்கு�லிட்டு, அவருக்கு 
முன்பாகவிழுந்து: இரயசுரவ, உன்னத�ான ரதவனுமைடய 
கு�ா�ரன, எனக்கும் உ�க்கும் என்ன? என்மைன 
ரவதமைனப்படுத்தாதபடிக்கு உம்மை� ரவண்டிக்நெகாள்ளுகிரறன் 
என்று �கா சத்தத்ரதாரட நெசான்னான்.

29 அந்த அசுத்த ஆவி அவமைன விட்டுப்ரபாகும்படி இரயசு 
கட்டமை=யிட்டபடியினார� அப்படிச் நெசான்னான். அந்த அசுத்த 
ஆவி நெவகுகா��ாய் அவமைனப் பிடித்திருந்தது; அவன் 
சங்கிலிக=ினாலும் வி�ங்குக=ினாலும் கட்டுண்டு 
காவல்பண்ணப்பட்டிருந்தும் கட்டுகமை= முறித்துப்ரபாட்டுப் 
பிசாசினால் வனாந்த�ங்களுக்குத் து�த்தப்பட்டிருந்தான்.

30 இரயசு அவமைன ரநாக்கி: உன் ரபர் என்னநெவன்று ரகட்டார்; 
அதற்கு அவன்: ர�கிரயான் என்றான்; அரநகம் பிசாசுகள் 
அவனுக்குள் புகுந்திருந்தபடியால் அந்தப் ரபமை�ச் நெசான்னான்.

31 தங்கமை=ப் பாதா=த்திர� ரபாகக் கட்டமை=யிடாதபடிக்கு அமைவகள் 
அவமை� ரவண்டிக்நெகாண்டன.

32 அவ்விடத்தில் அரநகம் பன்றிகள் கூட்ட�ாய் �மை�யிர� 
ர�ய்ந்துநெகாண்டிருந்தது. அந்தப் பன்றிகளுக்குள்ர= ரபாகும்படி 
தங்களுக்கு உத்த�வுநெகாடுக்கரவண்டும் என்று அவமை� 
ரவண்டிக்நெகாண்டன; அமைவகளுக்கு உத்த�வுநெகாடுத்தார்.

33 அப்படிரய பிசாசுகள் அந்த �னுஷமைன விட்டு நீங்கி, 
பன்றிகளுக்குள் புகுந்தன; அப்நெபாழுது அந்தப் பன்றிக்கூட்டம் 
உயர்ந்த ர�ட்டிலிருந்து கடலிர� பாய்ந்து, அ�ிழ்ந்து, �ாண்டது.

34 அமைவகமை= ர�ய்த்தவர்கள் சம்பவித்தமைதக் கண்டு, ஓடிப்ரபாய், 
பட்டணத்திலும் சுற்றுப்புறங்க=ிலும் அறிவித்தார்கள்.

35 அப்நெபாழுது, சம்பவித்தமைதப் பார்க்கும்படி Gனங்கள் புறப்பட்டு, 
இரயசுவினிடத்தில் வந்து, பிசாசுகள் விட்டுப்ரபான �னுஷன் 
வஸ்தி�ந்த�ித்து இரயசுவின் பாதத்தருரக உட்கார்ந்து 
புத்திநெத=ிந்திருக்கிறமைதக் கண்டு, பயந்தார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 28, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, 
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், கண்டிக்கப்பட்டது

6. ரயாவான் 8 : 12

12 �றுபடியும் இரயசு Gனங்கமை= ரநாக்கி: நான் உ�கத்திற்கு 
ஒ=ியாயிருக்கிரறன், என்மைனப் பின்பற்றுகிறவன் இரு=ிர� 
நடவா�ல் Gவீஒ=ிமைய அமைடந்திருப்பான் என்றார்.

7. லூக்கா 21 : 8

8 அதற்கு அவர்: நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு 
எச்ச�ிக்மைகயாயிருங்கள், ஏநெனனில் அரநகர் வந்து என் நா�த்மைதத்
த�ித்துக்நெகாண்டு: நான்தான் கிறிஸ்து என்றும், கா�ம் ச�ீபித்தது 
என்றும் நெசால்லுவார்கள்; அவர்கமை=ப் பின்பற்றாதிருங்கள்.

8. ரயாவான் 10 : 14, 27, 28 (�ற்றும் அவர்கள்)

14 நாரன நல்� ர�ய்ப்பன், நான் என்னுமைடயமைவகமை= அறிந்தும் 
என்னுமைடயமைவக=ால் அறியப்பட்டு�ிருக்கிரறன்.

27 என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் நெசவிநெகாடுக்கிறது; நான் 
அமைவகமை= அறிந்திருக்கிரறன், அமைவகள் எனக்குப் 
பின்நெசல்லுகிறது.

28 ...அமைவகள் ஒருக்காலும் நெகட்டுப்ரபாவதில்மை�, ஒருவனும் 
அமைவகமை= என் மைகயிலிருந்து பறித்துக்நெகாள்வது�ில்மை�.

அறிவியல் �ற்றும் ஆர�ாக்கியம்

1. 497 : 5-8 (நாங்கள்)

ஒரு உயர்ந்த �ற்றும் எல்மை�யற்ற கடவுமை= நாங்கள் 
ஒப்புக்நெகாள்கிரறாம், வணங்குகிரறாம். அவருமைடய கு�ா�னாகிய 
ஒர� கிறிஸ்துமைவ நாங்கள் ஒப்புக்நெகாள்கிரறாம்; ப�ிசுத்த ஆவி 
அல்�து நெதய்வீக ஆறுதல்; கடவு=ின் சாயலிலும் சாயலிலும் 
�னிதன்.

2. 183 : 21-23

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.



 பக்கம் 7ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 28, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, 
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், கண்டிக்கப்பட்டது

நெதய்வீக �னம் �னிதனின் முழு கீழ்ப்படிதமை�யும், பாசத்மைதயும், 
வலிமை�மையயும் ச�ியாகக் ரகாருகிறது. எந்தநெவாரு குமைறவான 
விசுவாசத்திற்கும் இட ஒதுக்கீடு நெசய்யப்படவில்மை�.

3. 7 : 17-20

கடவுமை=ப் பற்றிய அறியாமை� என்பது நம்பிக்மைகக்கான படிக்கல் 
அல்�. கீழ்ப்படிதலுக்கான ஒர� உத்த�வாதம், நித்திய வாழ்வு என்பமைத 
யாமை� ச�ியாக அறிந்து நெகாள்= ரவண்டும் என்ற ச�ியான பயம்தான்.

4. 239 : 16-22

ந�து முன்ரனற்றத்மைதக் கண்டறிவதற்கு, நம்முமைடய பாசங்கள் எங்கு 
மைவக்கப்படுகின்றன, யாமை� நாம் கடவு=ாக ஒப்புக்நெகாண்டு 
கீழ்ப்படிகிரறாம் என்பமைத அறிந்துநெகாள்= ரவண்டும். நெதய்வீக அன்பு 
ந�க்கு நெநருக்க�ாகவும், அன்பாகவும், உண்மை�யானதாகவும் 
இருந்தால், நெபாருள் ஆவிக்கு அடிபணிகிறது. நாம் பின்நெதாடரும் 
நெபாருள்கள் �ற்றும் நாம் நெவ=ிப்படுத்தும் ஆவி நம் நிமை�ப்பாட்மைட 
நெவ=ிப்படுத்துகிறது, ர�லும் நாம் எமைத நெவல்கிரறாம் என்பமைதக் 
காட்டுகிறது.

5. 25 : 13-16, 17-19

இந்த நெதய்வீகக் ரகாட்பாடு எவ்வாறு ரநாயுற்றவர்கமை=க் 
குணப்படுத்துகிறது, பிமைழகமை=த் து�த்துகிறது �ற்றும் ��ணத்தின் �ீது
நெவற்றிநெபறுகிறது என்பமைத நாம் பு�ிந்துநெகாள்வதற்காக, இரயசு 
வாழ்க்மைகயின் வழிமைய நெசயல்வி=க்கத்தின் மூ�ம் கற்பித்தார். … 
கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூ�ம், அவர் �ற்றவர்கமை= விட ஆன்�ீக 
� ீதியில் இருப்பதன் நெகாள்மைகமைய நெவ=ிப்படுத்தினார்.

6. 410 : 14-21

கடவுள் நம்பிக்மைகயின் ஒவ்நெவாரு ரசாதமைனயும் நம்மை� 
ப�ப்படுத்துகிறது. ஆவியால் கடக்கப்படும் நெபாருள் நிமை� எவ்வ=வு 
கடின�ாகத் ரதான்றுகிறரதா, அவ்வ=வுக்கு ந�து நம்பிக்மைக 
வலுவாகவும், ந�து அன்பு தூய்மை�யாகவும் இருக்க ரவண்டும். 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 28, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, 
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், கண்டிக்கப்பட்டது

அப்ரபாஸ்த�ன் ரயாவான் கூறுகிறார்: "அன்பில் பயம் இல்மை�, 
ஆனால் ப�ிபூ�ண அன்பு பயத்மைத வி�ட்டுகிறது ... பயப்படுகிறவன் 
அன்பில் பூ�ணப்படுத்தப்படுவதில்மை�." கிறிஸ்தவ அறிவியலின் 
திட்டவட்ட�ான �ற்றும் ஈர்க்கப்பட்ட பி�கடனம் இங்ரக உள்=து.

7. 102 : 30-32 (க்கு,)

தீமை� சக்தியல்� என்பமைத �னிதகு�ம் கற்றுக்நெகாள்= ரவண்டும். 
அதன் சர்வாதிகா�ம் என்று அமைழக்கப்படுவது ஒன்று�ில்�ாத ஒரு 
கட்ட�ாகும். கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் தீய �ாஜ்Gியத்மைத அழிக்கிறது,

8. 103 : 18-23 (க்கு 2nd .), 29-2

கிறிஸ்டியன் சயின்ஸில் நெபய�ிடப்பட்டுள்=படி, வி�ங்கு காந்தவியல் 
அல்�து ஹிப்னாடிசம் என்பது பிமைழ அல்�து ��ண �னமைதக் 
குறிக்கும் குறிப்பிட்ட நெசால். �னம் நெபாரு=ில் உள்=து என்பதும், 
தீயதும் நல்�தும் ஆகும் என்பது தவறான நம்பிக்மைக; தீமை� நல்�மைதப் 
ரபா�ரவ உண்மை�யானது �ற்றும் அதிக சக்தி வாய்ந்தது. இந்த 
நம்பிக்மைகக்கு உண்மை�யின் ஒரு த�ம் இல்மை�. இது அறியாமை� 
அல்�து தீங்கானது.

உண்மை�யில் ��ண �னம் இல்மை�, அதன் விமை=வாக ��ண எண்ணம்
�ற்றும் �ன உறுதிமைய �ாற்றுவது இல்மை�. வாழ்வும் இருப்பும் 
இமைறவனுக்கு�ியமைவ. கிறிஸ்தவ அறிவியலில், �னிதனால் எந்தத் 
தீங்கும் நெசய்ய முடியாது, ஏநெனன்றால் விஞ்ஞான எண்ணங்கள் 
உண்மை�யான எண்ணங்கள், கடவு=ிட�ிருந்து �னிதனுக்குச் 
நெசல்கின்றன.

9. 151 : 20-30

உண்மை�யான �னிதனின் ஒவ்நெவாரு நெசயல்பாடும் நெதய்வீக �னத்தால்
நிர்வகிக்கப்படுகிறது. �னித �னத்திற்குக் நெகால்�ரவா 
குணப்படுத்தரவா சக்தி இல்மை�, கடவு=ின் �னிதனின் �ீது அதற்கு 
எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்மை�. �னிதமைன உருவாக்கிய நெதய்வீக �னம் 
தனது நெசாந்த உருவத்மைதயும் சாயமை�யும் ப�ா��ிக்கிறது. �னித �னம் 
கடவுளுக்கு எதி�ானது �ற்றும் நெசயின்ட் பால் அறிவித்தபடி தள்=ி 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 28, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, 
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், கண்டிக்கப்பட்டது

மைவக்கப்பட ரவண்டும். உண்மை�யில் இருப்பநெதல்�ாம் நெதய்வீக 
�னமும் அதன் ரயாசமைனயும் �ட்டுர�, இந்த �னதில் முழு உயி�ினமும் 
இணக்க�ாகவும் நித்திய�ாகவும் காணப்படுகிறது. ரந�ான �ற்றும் 
குறுகிய வழி, இந்த உண்மை�மையப் பார்ப்பதும், ஒப்புக்நெகாள்வதும், 
இந்த சக்திக்கு அடிபணிவதும், சத்தியத்தின் வழிகாட்டுதமை�ப் 
பின்பற்றுவதும் ஆகும்.

10.   101 : 26-31

வி�ங்குக=ின் காந்தம் ரநாமையக் குமைறப்பதாகரவா அல்�து 
குணப்படுத்துவதாகரவா ரதான்றினால், இந்த ரதாற்றம் ஏ�ாற்றும், 
ஏநெனனில் பிமைழயின் விமை=வுகமை= பிமைழ நீக்க முடியாது. பிமைழயின் 
கீழ் உள்= அநெசௌக�ியம் வசதிமைய விட விரும்பத்தக்கது. �ாமையயின் 
விமை=மைவத் தவி�, ச�ீபத்தில் ஹிப்னாடிசம் என்று அமைழக்கப்படும் 
வி�ங்கு காந்தத்தின் விமை=வு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இல்மை�. 
அதிலிருந்து நெபறப்படும் எந்தநெவாரு நெவ=ித்ரதாற்ற�ான ப�னும் 
ஒருவ�ின் �மைறவான �ந்தி�த்தில் உள்= நம்பிக்மைகக்கு 
விகிதாசா��ாகும்.

11.   102 : 1-8, 16-23

வி�ங்கு காந்தத்திற்கு அறிவியல் அடித்த=ம் இல்மை�, ஏநெனன்றால் 
கடவுள் உண்மை�யான, இணக்க�ான �ற்றும் நித்திய�ான 
அமைனத்மைதயும் நிர்வகிக்கிறார், ர�லும் அவருமைடய சக்தி �ிருகர�ா 
�னிதரனா அல்�. அதன் அடிப்பமைடயானது ஒரு நம்பிக்மைக �ற்றும் 
இந்த நம்பிக்மைக வி�ங்கு, அறிவியலில் வி�ங்கு காந்தவியல், 
நெ�ஸ்��ிசம் அல்�து ஹிப்னாடிசம் என்பது நெவறும் �றுப்பு, 
புத்திசாலித்தனம், சக்தி அல்�து யதார்த்தம் ஆகியவற்மைறக் 
நெகாண்டிருக்கவில்மை�, ர�லும் அர்த்தத்தில் இது ��ண �னம் என்று 
அமைழக்கப்படும் உண்மை�யற்ற கருத்து.

வி�ங்கு காந்தத்தின் ர�சான வடிவங்கள் �மைறந்து வருகின்றன, 
ர�லும் அதன் ஆக்கி��ிப்பு அம்சங்கள் முன்னால் வருகின்றன. ��ண 
சிந்தமைனயின் இருண்ட இமைடநெவ=ிக=ில் �மைறந்திருக்கும் குற்றத்தின் 
தறிகள், ஒவ்நெவாரு �ணி ரந�மும் நெநசவு வமை�கள் �ிகவும் 
சிக்க�ானதாகவும் நுட்ப�ானதாகவும் இருக்கும். வி�ங்குக=ின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 28, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, 
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், கண்டிக்கப்பட்டது

காந்தத்தன்மை�யின் தற்ரபாமைதய முமைறகள் �ிகவும் இ�கசிய�ானமைவ, 
அமைவ வயமைத ரசாம்பலில் சிக்க மைவக்கின்றன, ர�லும் குற்றவா=ி 
விரும்பும் விஷயத்தில் அக்கமைறயின்மை�மைய உருவாக்குகின்றன.

12.   288 : 9-14

மூடநம்பிக்மைக �ற்றும் பு�ிதல் ஒருரபாதும் இமைணக்க முடியாது.
கிறிஸ்தவ அறிவியலின் இறுதி உடல் �ற்றும் தார்�ீக விமை=வுகள்
முழுமை�யாகக் கண்டறியப்படும்ரபாது,  உண்மை� �ற்றும் பிமைழ,  பு�ிதல்
�ற்றும் நம்பிக்மைக,  விஞ்ஞானம் �ற்றும் நெபாருள் உணர்வு
ஆகியவற்றுக்கு இமைடரயயான ர�ாதல்கள்,  தீர்க்கத�ிசிக=ால்
முன்னறிவிக்கப்பட்டு,  இரயசுவால் நெதாடங்கப்பட்டது,  நிறுத்தப்படும்,
ஆன்�ீக நல்லிணக்கம் ஆட்சி நெசய்யும்.

13.   569 : 6-14

"நீ ஒரு சி�வற்றில் உண்மை�யாக இருந்தாய், நான் உன்மைன 
ப�வற்றின் �தீு ஆட்சி நெசய்ரவன்" என்ற ரவதம், உண்மை�யின் 
ர�ன்மை�மைய உணர்ந்து, பிமைழயின் ஒன்றும் இல்�ாதமைதக் 
காணும்ரபாது, உண்மை�யில் நிமைறரவறும்; பிமைழயின் 
ஒன்று�ில்�ாதது அதன் தீமை�க்கு விகிதத்தில் உள்=து என்பமைத நாம் 
அறிரவாம். கிறிஸ்துவின் ர��ங்கியின் வி=ிம்மைபத் நெதாட்டு, அவ�து 
��ண நம்பிக்மைககள், �ிருகத்தனம் �ற்றும் நெவறுப்பு ஆகியவற்றில் 
ரதர்ச்சி நெபற்றவர், குணப்படுத்துவதற்கான ஆதா�த்தில் 
�கிழ்ச்சியமைடகிறார், - கடவுள் அன்பு என்று இனிமை�யான �ற்றும் 
உறுதியான அர்த்தத்தில்.

14.   568 : 24-30

ஒரு பாவத்தின் �ீதான நெவற்றிக்காக, ரசமைனக=ின் இமைறவனுக்கு 
நன்றி நெசலுத்துகிரறாம், �கிமை�ப்படுத்துகிரறாம். எல்�ா பாவத்தின் 
�ீதும் �ாநெபரும் நெவற்றிமையப் பற்றி நாம் என்ன நெசால்லுரவாம்? ஒரு 
உ�த்த பாடல், முன்நெனப்ரபாமைதயும் விட இனிமை�யாக உயர்ந்த 
வானத்மைத அமைடந்தது, இப்ரபாது கிறிஸ்துவின் நெப�ிய இதயத்திற்கு 
நெத=ிவாகவும் நெநருக்க�ாகவும் எழுகிறது; ஏநெனனில் குற்றம் சாட்டுபவர் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 28, 2021
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, 
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், கண்டிக்கப்பட்டது

அங்கு இல்மை�, ர�லும் காதல் அவ=து முதன்மை�யான �ற்றும் 
நி�ந்த��ான அழுத்தத்மைத அனுப்புகிறது.

தினச�ி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ர��ி ரபக்கர் எடி

தினச�ி நெ:பம்

ஒவ்நெவாரு நாளும் நெGபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்நெவாரு
உறுப்பின�ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய �ாஜ்யம் வா;"  நெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�நெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை=யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க=ிடமும் பாசத்மைத வ=ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ=ட்டும்!

சர்ச் மைகரயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 4

ரநாக்கங்கள் �ற்றும் நெசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க=ின் ரநாக்கங்கள் அல்�து நெசயல்கமை=
விர�ாதர�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்ரபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
நெதய்வீக அன்பு �ட்டுர� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை=யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சரகாத�த்துவம்,  நெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பி�திபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ரதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க=ிலிருந்தும்,  தீர்க்கத�ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆர�ாசமைன,  நெசல்வாக்கு நெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக நெசல்வாக்கு
நெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட ரவண்டும்.

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 �றக்கரவா

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.
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தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்ர�ா�ான்சி, 
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், கண்டிக்கப்பட்டது

புறக்கணிக்கரவா கூடாது. அவருமைடய கி�ிமையக=ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகரயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மை=ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ர��ி ரபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரGம்ஸ் மைபபி=ின் ரவத ர�ற்ரகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரவதவசனங்க=ிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமை= உள்=டக்கியது.


