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ஞாயிற்றுக்கிழமை� நவம்பர் 7, 2021

தமை�ப்ப — ஆடம் �ற்றும் வீழ்ந்த �னிதன்

ககால்டன் உமை!:  எகபசியர் 5 : 14

"ஆத�ால், தூங்குகிற நீ விழித்து, �ரித்ததாமைர விட்டு எழுந்திரு,
அப்பபாழுது கிறிஸ்து உன்மைனப் பிரகாசிப்பிப்பாபரன்று

பசால்லியிருக்கிறார்."

பபாறுப்பு ! ீதியான வாசிப்பு: ஏசாயா 52: 1, 2, 9, 10
ஏசாயா 54: 17

சங்கதீம் 17: 15

1 எழும்பு, எழும்பு, சீதயாதன, உன் வல்�மை�மையத் தரித்துக்பகாள்; 
பரிசுத்த நகர�ாகிய எருசத�த�, உன் அ�ங்கார வஸ்திரங்கமை7 
உடுத்திக்பகாள்.

2 தூசிமைய உதறிவிட்டு எழுந்திரு; எருசத�த�, வீற்றிரு; 
சிமைறப்பட்டுப்தபான சீதயான் கு�ாரத்திதய, உன் கழுத்திலுள்7 
கட்டுகமை7 அவிழ்த்து விடு.

9 எருசத��ின் பாழான ஸ்த�ங்கத7, முழங்கி ஏக�ாய்க் 
பகம்பீரித்துப் பாடுங்கள்; கர்த்தர் தம்முமைடய ஜனங்களுக்கு 
ஆறுதல்பசய்து எருசத�மை� �ீட்டுக்பகாண்டார்.

10 எல்�ா ஜாதிக7ின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முமைடய 
பரிசுத்த புயத்மைத பவ7ிப்படுத்துவார்; பூ�ியின் எல்மை�க7ில் 
உள்7வர்கப7ல்�ாரும் ந�து ததவனுமைடய இரட்சிப்மைபக் 
காண்பார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.
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17 இது கர்த்தருமைடய ஊழியக்காரரின் சுதந்தரமும் என்னாலுண்டான 
அவர்களுமைடய நீதியு�ாயிருக்கிறபதன்று கர்த்தர் பசால்கிறார்.

15 நாதனா நீதீயில் உம்முமைடய முகத்மைதத் தரிசிப்தபன்; நான் 
விழிக்கும்தபாது உ�து சாய�ால் திருப்தியாதவன்.

பாடம் பி!சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஆதியாக�ம் 1 : 1, 26-28 (க்கு 1st ,)
1 ஆதியித� ததவன் வானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் சிருஷ்டித்தார்.
26 பின்பு ததவன்: ந�து சாய�ாகவும் ந�து ரூபத்தின்படிதயயும் 

�னுஷமைன உண்டாக்குதவா�ாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் 
�ச்சங்கமை7யும், ஆகாயத்துப் பறமைவகமை7யும், 
�ிருகஜீவன்கமை7யும், பூ�ியமைனத்மைதயும், பூ�ியின்த�ல் ஊரும் 
சக�ப் பிராணிகமை7யும் ஆ7க்கடவர்கள் என்றார்.

27 ததவன் தம்முமைடய சாய�ாக �னுஷமைனச் சிருஷ்டித்தார், 
அவமைனத் ததவசாய�ாகதவ சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பபண்ணு�ாக 
அவர்கமை7ச் சிருஷ்டித்தார்.

28 பின்பு ததவன் அவர்கமை7.

2. ஆதியாக�ம் 2 : 1, 6-8, 21 (க்கு :)
1 இவ்வித�ாக வானமும் பூ�ியும், அமைவக7ின் சர்வதசமைனயும் 

உண்டாக்கப்பட்டுத் தீர்ந்தன.
6 அப்பபாழுது மூடுபனி பூ�ியிலிருந்து எழும்பி, பூ�ிமையபயல்�ாம் 

நமைனத்தது.
7 ததவனாகிய கர்த்தர் �னுஷமைனப் பூ�ியின் �ண்ணினாத� 

உருவாக்கி, ஜவீசுவாசத்மைத அவன் நாசியித� ஊதினார், �னுஷன் 
ஜீவாத்து�ாவானான்.

8 ததவனாகிய கர்த்தர் கிழக்தக ஏததன் என்னும் ஒரு ததாட்டத்மைத 
உண்டாக்கி, தாம் உருவாக்கின �னுஷமைன அதித� மைவத்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.
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21 அப்பபாழுது ததவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த 
நித்திமைரமைய வரப்பண்ணினார், அவன் நித்திமைரயமைடந்தான்.

3. ஆதியாக�ம் 3 : 9, 10

9 அப்பபாழுது ததவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை�க் கூப்பிட்டு: நீ எங்தக 
இருக்கிறாய் என்றார்.

10 அதற்கு அவன்: நான் ததவரீருமைடய சத்தத்மைதத் ததாட்டத்தித� 
தகட்டு, நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதினால் பயந்து, 
ஒ7ித்துக்பகாண்தடன் என்றான்.

4. ஆதியாக�ம் 4 : 1

1 ஆதாம் தன் �மைனவியாகிய ஏவாமை7 அறிந்தான்; அவள் 
கர்ப்பவதியாகி, காயீமைனப் பபற்று, கர்த்தரால் ஒரு �னுஷமைனப் 
பபற்தறன் என்றாள்.

5. கயாபு 14 : 1, 6 (க்கு 1st ,)

1 ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்த �னுஷன் வாழ்நாள் குறுகினவனும் 
சஞ்ச�ம் நிமைறந்தவனு�ாயிருக்கிறான்.

6 அவன் ஒரு கூலிக்காரமைனப்தபால் தன் நா7ின் தவமை�யாயிற்று 
என்று ரம்�ியப்படு�ட்டும் அவன் ஓய்ந்திருக்கும்படி உ�து 
பார்மைவமைய அவமைனவிட்டு வி�க்கும்.

6. லூக்கா 4: 1 (இகயசு) (க்கு 1st,), 16-19, 21 (இந்த)

1 இதயசு பரிசுத்த ஆவியினாத� நிமைறந்தவராய் 
தயார்தாமைனவிட்டுத் திரும்பி,

16 தான் வ7ர்ந்த ஊராகிய நாசதரத்துக்கு அவர் வந்து, தம்முமைடய 
வழக்கத்தின்படிதய ஓய்வுநா7ில் பஜபஆ�யத்தில் பிரதவசித்து, 
வாசிக்க எழுந்து நின்றார்.

17 அப்பபாழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் 
பகாடுக்கப்பட்டது. அவர் புஸ்தகத்மைத விரித்ததபாது:

18 கர்த்தருமைடய ஆவியானவர் என்த�லிருக்கிறார்; தரித்திரருக்குச் 
சுவிதசஷத்மைதப் பிரசங்கிக்கும்படி என்மைன 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.
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அபிதஷகம்பண்ணினார்; இருதயம் நருங்குண்டவர்கமை7க் 
குண�ாக்கவும், சிமைறப்பட்டவர்களுக்கு விடுதமை�மையயும், 
குருடருக்குப் பார்மைவமையயும் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
பநாறுங்குண்டவர்கமை7 விடுதமை�யாக்கவும்,

19 கர்த்தருமைடய அநுக்கிரக வருஷத்மைதப் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
என்மைன அனுப்பினார், என்று எழுதியிருக்கிற இடத்மைத அவர் 
கண்டு,

21 அப்பபாழுது அவர் அவர்கத7ாதட தபசத்பதாடங்கி: உங்கள் 
காதுகள் தகட்க இந்த தவதவாக்கியம் இன்மைறயத்தினம் 
நிமைறதவறிற்று என்றார்.

7. கயாவான் 3: 1-7

1 யூதருக்குள்த7 அதிகாரியான நிக்பகாததமு என்னப்பட்ட பரிதசயன் 
ஒருவன் இருந்தான்.

2 அவன் இராக்கா�த்தித� இதயசுவினிடத்தில் வந்து: ரபீ, நீர் 
ததவனிடத்திலிருந்து வந்த தபாதகர் என்று அறிந்திருக்கிதறாம், 
ஏபனனில் ஒருவனும் தன்னுடதன ததவன் இராவிட்டால் நீர் 
பசய்கிற இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கமை7ச் பசய்�ாட்டான் என்றான்.

3 இதயசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: ஒருவன் �றுபடியும் 
பிறவாவிட்டால் ததவனுமைடய ராஜ்யத்மைதக் காண�ாட்டான் என்று 
ப�ய்யாகதவ ப�ய்யாகதவ உனக்குச் பசால்லுகிதறன் என்றார்.

4 அதற்கு நிக்பகாததமு: ஒரு �னுஷன் முதிர்வயதாயிருக்மைகயில் 
எப்படிப் பிறப்பான்? அவன் தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இரண்டாந்தரம் 
பிரதவசித்துப் பிறக்கக்கூடுத�ா என்றான்.

5 இதயசு பிரதியுத்தர�ாக: ஒருவன் ஜ�த்தினாலும் ஆவியினாலும் 
பிறவாவிட்டால் ததவனுமைடய ராஜ்யத்தில் பிரதவசிக்க�ாட்டான் 
என்று ப�ய்யாகதவ ப�ய்யாகதவ உனக்குச் பசால்லுகிதறன்.

6 �ாம்சத்தினால் பிறப்பது �ாம்ச�ாயிருக்கும், ஆவியினால் பிறப்பது
ஆவியாயிருக்கும்.

7 நீங்கள் �றுபடியும் பிறக்கதவண்டுப�ன்று நான் உனக்குச் 
பசான்னமைதக் குறித்து அதிசயப்படதவண்டாம்.

8. எகபசியர் 4: 17 (க்கு 1st ,), 22 (கபாடு), 23, 24 (கபாடு)

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.
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17 ஆத�ால், கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்குச் சாட்சியாகச் பசால்லி 
எச்சரிக்கிறது என்னபவனில்.

22 ... முந்தின நடக்மைகக்குரிய த�ாசம்தபாக்கும் இச்மைசக7ாத� 
பகட்டுப்தபாகிற பமைழய �னுஷமைன நீங்கள் கமை7ந்துதபாட்டு,

23 உங்கள் உள்7த்தித� புதிதான ஆவியுள்7வர்க7ாகி,
24 .... நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் ததவனுமைடய சாய�ாக 

சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய �னுஷமைனத் தரித்துக்பகாள்ளுங்கள்.

9. 1 பகா!ிந்தியர் 15 : 45, 47-51

45 அந்தப்படிதய முந்தின �னுஷனாகிய ஆதாம் ஜவீாத்து�ாவானான் 
என்பறழுதியிருக்கிறது, பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற 
ஆவியானார்.

47 முந்தின �னுஷன் பூ�ியிலிருந்துண்டான �ண்ணானவன்; 
இரண்டாம் �னுஷன் வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர்.

48 �ண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவதனா �ண்ணானவர்களும் 
அப்படிப்பட்டவர்கத7; வானத்துக்குரியவர் எப்படிப்பட்டவதரா, 
வானத்துக்குரியவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்கத7.

49 த�லும் �ண்ணானவனுமைடய சாயமை� நாம் 
அணிந்திருக்கிறதுதபா�, வானவருமைடய சாயமை�யும் 
அணிந்துபகாள்தவாம்.

50 சதகாதரதர, நான் பசால்லுகிறபதன்னபவனில், �ாம்சமும் 
இரத்தமும் ததவனுமைடய ராஜ்யத்மைதச் சுதந்தரிக்க�ாட்டாது; 
அழிவுள்7து அழியாமை�மையச் சுதந்தரிப்பது�ில்மை�.

51 இததா, ஒரு இரகசியத்மைத உங்களுக்கு அறிவிக்கிதறன்; 
நாப�ல்�ாரும் நித்திமைரயமைடவதில்மை�; ஆகிலும் கமைடசி 
எக்கா7ம் பதானிக்கும்தபாது, ஒரு நி�ிஷத்தித�, ஒரு 
இமை�ப்பபாழுதித�, நாப�ல்�ாரும் �றுரூப�ாக்கப்படுதவாம்.

10. க!ா�ர் 13 : 11 (இப்கபாது)-14

11 ... நாம் கா�த்மைத அறிந்தவர்க7ாய், இப்படி நடக்கதவண்டும்; நாம் 
விசுவாசிக7ானதபாது இரட்சிப்பு ச�ீப�ாயிருந்தமைதப் பார்க்கிலும் 
இப்பபாழுது அது ந�க்கு அதிக ச�ீப�ாயிருக்கிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 7, 2021
தமை�ப்ப: ஆடம் �ற்றும் வீழ்ந்த �னிதன்

12 இரவு பசன்றுதபாயிற்று, பகல் ச�ீப�ாயிற்று; ஆமைகயால் 
அந்தகாரத்தின் கிரிமையகமை7 நாம் தள்7ிவிட்டு, ஒ7ியின் 
ஆயுதங்கமை7த் தரித்துக்பகாள்7க்கடதவாம்.

13 க7ியாட்டும் பவறியும், தவசித்தனமும் கா�விகாரமும், 
வாக்குவாதமும் பபாறாமை�யும் உள்7வர்க7ாய் நடவா�ல், 
பகலித� நடக்கிறவர்கள்தபா�ச் சீராய் நடக்கக்கடதவாம்.

14 துர்இச்மைசகளுக்கு இட�ாக உடமை�ப் தபணா�லிருந்து, 
கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துமைவத் தரித்துக்பகாள்ளுங்கள்.

11. 1 கயாவான் 3: 2, 3

2 பிரிய�ானவர்கத7, இப்பபாழுது ததவனுமைடய 
பிள்மை7க7ாயிருக்கிதறாம், இனி எவ்வித�ாயிருப்தபாப�ன்று 
இன்னும் பவ7ிப்படவில்மை�; ஆகிலும் அவர் பவ7ிப்படும்தபாது 
அவர் இருக்கிறவண்ண�ாகதவ நாம் அவமைரத் தரிசிப்பதினால், 
அவருக்கு ஒப்பாயிருப்தபாப�ன்று அறிந்திருக்கிதறாம்.

3 அவர்த�ல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்மைக மைவத்திருக்கிறவபனவனும், 
அவர் சுத்தமுள்7வராயிருக்கிறதுதபா�, தன்மைனயும் 
சுத்திகரித்துக்பகாள்ளுகிறான்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக!ாக்கியம்

1. 259 : 6-11

பதய்வீக அறிவியலில்,  �னிதன் கடவு7ின் உண்மை�யான உருவம்.
பதய்வீக இயல்பு கிறிஸ்து இதயசுவில் சிறப்பாக பவ7ிப்படுத்தப்பட்டது,
அவர் கடவு7ின் உண்மை�யான பிரதிபலிப்மைப �னிதர்கள் �தீு வீசினார்
�ற்றும் அவர்க7ின் த�ாச�ான சிந்தமைன �ாதிரிகள் அனு�திப்பமைத
விட அவர்க7ின் வாழ்க்மைகமைய உயர்த்தினார்,-�னிதமைன விழுந்தவர்,
தநாய்வாய்ப்பட்டவர்,  பாவம் பசய்தவர் �ற்றும் இறப்பது தபான்ற
எண்ணங்கள்.

2. 282 : 28-31

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.
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�னிதனின் வீழ்ச்சி அல்�து கடவு7ின் எதிர் அல்�து கடவுள் 
இல்�ாதமைத குறிப்பிடுவது எதுவாக இருந்தாலும், ஆடம்-கனவு, இது 
�னத�ா �னிததனா அல்�, ஏபனன்றால் அது தந்மைதயின் பிறப்பு அல்�.

3. 580 : 21-27

ஆதாம் என்ற பபயர் வாழ்க்மைக நித்திய�ானது அல்�, ஆனால் 
பதாடக்கமும் முடிவும் பகாண்டது என்ற தவறான கருத்மைத 
பிரதிபலிக்கிறது; எல்மை�யற்றது வரம்பிற்குள் நுமைழகிறது, நுண்ணறிவு
புத்திசாலித்தனம் அல்�ாதது, �ற்றும் ஆன்�ா பபாருள் அர்த்தத்தில் 
வாழ்கிறது; அந்த அழியாத �னம் பபாரு7ில் விமை7கிறது, �ற்றும் 
பபாருள் �ரண �னத்தில்; கடவுள் �ற்றும் பமைடப்பா7ர் ஒருவர் தான் 
உருவாக்கியவற்றில் நுமைழந்தார், பின்னர் பபாரு7ின் நாத்திகத்தில் 
�மைறந்தார்.

4. 307 : 14-16, 26-13

இந்த பிமைழ தன்மைன பிமைழ என்று நிரூபித்துள்7து. அதன் வாழ்க்மைக 
வாழ்க்மைக அல்�, ஆனால் �ரணத்தில் முடிவமைடயும் ஒரு நிமை�யற்ற, 
தவறான இருப்பு உணர்வு �ட்டுத� காணப்படுகிறது.

�னிதன் ஒரு பபாரு7ின் அடிப்பமைடயில் பமைடக்கப்படவில்மை�, அல்�து 
ஆவி ஒருதபாதும் பசய்யாத பபாருள் சட்டங்களுக்குக் 
கீழ்ப்படியவில்மை�. அவரது �ாகாணம் ஆன்�ீக சட்டங்க7ில், �னதின் 
உயர்ந்த சட்டத்தில் உள்7து.

பிமைழயின் பகாடூர�ான டின், கறுப்பு �ற்றும் குழப்பத்திற்கு த�த�, 
சத்தியத்தின் குரல் இன்னும் அமைழக்கிறது: "ஆதாம், நீ எங்தக 
இருக்கிறாய்? நனவு, நீ எங்தக இருக்கிறாய்? �னம் விஷய�ாக 
இருக்கிறது, �ற்றும் தீமை� �னம், அல்�து கமை� என்று நம்புகிறாய். 
ஒதர கடவுள் �ட்டுத� இருக்கிறார் �ற்றும் இருக்க முடியும் என்ற 
உயிருள்7 விசுவாசத்தில் நீங்கள் அவருமைடய கட்டமை7மையக் 
கமைடப்பிடிக்கிறீர்க7ா? "கடவுள் �ட்டுத� �னமைத ஆளும் �னிதன் என்று 
பாடம் கற்றுக்பகாள்ளும் வமைர, �ரண நம்பிக்மைக ஆரம்பத்தில் 
இருந்தமைதப் தபா� பயப்படும், த�லும் "நீ எங்தக இருக்கிறாய்?" இந்த 
த�ாச�ான தகாரிக்மைக, "ஆதாம், நீ எங்தக இருக்கிறாய்?" தமை�, 
இதயம், வயிறு, இரத்தம், நரம்புகள், முதலியவற்றின் ஒப்புத�ால் 
சந்திக்கப்படுகிறது. வலி, பாவம், தநாய், �ற்றும் �ரணம்."

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.
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5. 250 : 6-11 (க்கு 2nd .), 22-25

�ரண இருப்பு ஒரு கனவு; �ரண இருப்புக்கு உண்மை�யான உருவம் 
இல்மை�, ஆனால் "இது நான்" என்று கூறுகிறது. ஆவி என்பது கனவு 
காணாத ஈதகா, ஆனால் எல்�ாவற்மைறயும் புரிந்துபகாள்கிறது; இது 
ஒருதபாதும் தவறு பசய்யாது, உணர்வுடன் உள்7து; இது ஒருதபாதும் 
நம்பவில்மை�, ஆனால் பதரியும்; இது ஒருதபாதும் பிறப்பதில்மை�, 
இறப்பதில்மை�. ஆன்�ீக �னிதன் இந்த ஈதகாவின் சாயல்.

இப்தபாது நான் தகட்கிதறன், தூங்கும் கனமைவ விட �ரண இருப்பு 
பற்றிய விழித்திருக்கும் கனவில் இன்னும் எதார்த்தம் இருக்கிறதா? ஒரு
�ரண �னிதனாகத் ததான்றுவது ஒரு �ரணக் கனவு என்பதால், இருக்க
முடியாது.

6. 305 : 29-30

இந்த �ரண கனவுகள் �னித ததாற்றம், பதய்வீக�ானது அல்�.

7. 546 : 1-17

ஆவி இப்தபாது பபாரு7ில் மூழ்கிவிட்டது, சி� எதிர்கா�ங்க7ில் 
அதிலிருந்து விடுபட தவண்டும் என்ற தவறான நம்பிக்மைக, - இந்த 
நம்பிக்மைக �ட்டுத� �ரண�ானது. ஆவி, கடவுள், ஒருதபாதும் 
முமை7க்காது, ஆனால் "தநற்றும், இன்றும், என்றும் என்பறன்றும் 
இருக்கிறார்." கடவுள், கடவுள் பிமைழமைய உருவாக்கினால், அந்த பிமைழ 
பதய்வீக �னதில் இருக்க தவண்டும், த�லும் இந்த பிமைழயின் 
அனு�ானம் பதய்வத்தின் பரிபூரணத்மைத சிமைதக்கும்.

கிறிஸ்தவ அறிவியல் முரண்பாடானதா? பமைடப்பின் பதய்வீகக் 
பகாள்மைக தவறாகக் கூறப்பட்டதா? கடவுள் �னமைத அறிவிக்க எந்த 
அறிவியலும் இல்மை�யா? "பூ�ியிலிருந்து ஒரு மூடுபனி எழுந்தது." இது 
பபாருள் அடிப்பமைடயில் நல்� தயாசமைனயிலிருந்து பதாடங்கும் 
பிமைழமையக் குறிக்கிறது. கடவுளும் �னிதனும் உடல் உணர்வுகள் மூ�ம் 
�ட்டுத� பவ7ிப்படுவதாக அது கருதுகிறது, இருப்பினும் பபாருள் 
உணர்வுகள் ஆவி அல்�து ஆன்�ீக தயாசமைனமைய அறிய முடியாது.

8. 552 : 13-19, 22-24, 28-31

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.
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ஒரு முட்மைடயிலிருந்து பதாடங்கும் �ரண வாழ்க்மைகயில் �னித 
அனுபவம், "பபண்ணிலிருந்து பிறந்த ஆண் சி� நாட்கள், �ற்றும் 
பிரச்சமைனகள் நிமைறந்தவன்" என்று கூறும்தபாது, தவமை�க்கு 
ஒத்திருக்கிறது. பபாருள்சார் வாழ்க்மைக என்ற இந்த எண்ணத்திலிருந்து
�ரணங்கள் அமைனத்தும் பவ7ிவர தவண்டும். அவர்கள் கிறிஸ்தவ 
அறிவியலுடன் தங்கள் குண்டுகமை7த் திறந்து, பவ7ிப்புற�ாகவும் 
த�ல்தநாக்கியும் பார்க்க தவண்டும்.

ஒரு பபாருள் மூ�த்திலிருந்து துக்கம், பாவம் �ற்றும் இறப்புக்கு எந்த 
தீர்வும் இல்மை�, �ீட்பு சக்திக்கு, அவர்கள் சந்திக்கும் தீமை�க7ிலிருந்து, 
முட்மைடயித�ா அல்�து தூசியித�ா இல்மை�. … இதனால் பபாருள் 
என்பது �ரண �னதின் பவ7ிப்பாடு என்றும், சரியான �ற்றும் நித்திய 
�னம் புரிந்துபகாள்7ப்படும்தபாது அந்த பபாருள் எப்தபாதும் அதன் 
கூற்றுகமை7 சரணமைடயச் பசய்கிறது.

9. 303 : 16-20

பதய்வீக அறிவியல் என்பது உயிதரா அல்�து �னத�ா உருவானது 
அல்�து பபாருள் உடலில் உள்7து என்ற �ாமையயின் மூ�த்தில் 
தகாடரிமைய இடுகிறது, த�லும் அறிவியல் இந்த �ாமையமைய அமைனத்து 
பிமைழயின் சுய அழிவு �ற்றும் அறிவியலின் அழகிய புரிதலின் மூ�ம் 
அழிக்கும். வாழ்க்மைக.

10.   557 : 16-21

�ரண �னதின் மூடுபனி ஆவியாகும்தபாது, "தசாகத்தில் நீங்கள் 
குழந்மைதகமை7ப் பபற்பறடுப்பீர்கள்" என்று பசால்லும் சாபம் 
நீக்கப்படும். பதய்வீக அறிவியல் உண்மை�யின் ஒ7ியால் பிமைழயின் 
த�கங்கமை7 உருட்டுகிறது, த�லும் �னிதனுக்கு பிறப்பு இல்மை� 
என்றும் இறப்பு இல்மை� என்றும், ஆனால் அவரது பமைடப்பா7ருடன் 
இமைணந்து வாழ்கிறது.

11.   223 : 2-6

பவுல் கூறினார், "ஆவிதயாடு நடங்கள், நீங்கள் �ாம்சத்தின் இச்மைசமைய 
நிமைறதவற்ற �ாட்டீர்கள்." ஆத்�ாவுக்குப் பதி�ாக, ஆன்�ாவுக்குப் 
பதி�ாக அவர் உடலில் வாழ்கிறார் என்ற �ாமையயால் �னிதனின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.
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வமைரயறுக்கப்பட்ட திறனின் தமைடகள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பமைத
விமைரவில் அல்�து பின்னர் நாம் அறிந்து பகாள்தவாம்.

12.   230 : 4 (தி)-10

... இந்த �ரணக் கனவில் இருந்து எழுவது, அல்�து �ாமைய நம்மை� 
ஆதராக்கியம், பரிசுத்தம் �ற்றும் அழியாத நிமை�க்கு பகாண்டு வரும். 
இந்த விழிப்பு கிறிஸ்துவின் நித்திய வருமைக, உண்மை�யின் த�ம்பட்ட 
ததாற்றம், இது பிமைழமைய பவ7ிதயற்றி தநாயா7ிகமை7 
குணப்படுத்துகிறது. இது கடவு7ால் வரும் இரட்சிப்பு, இதயசுவால் 
நிரூபிக்கப்பட்ட பதய்வீக பகாள்மைக, அன்பு.

13.   171 : 4-8 (க்கு 4th ,)

பபாரு7ின் ஆன்�ீக எதிர், கிறிஸ்து, சத்தியத்தின் வழி கூட, �னித 
நம்பிக்மைககள் மூடப்பட்ட பசார்க்கத்தின் வாயில்கமை7 �னிதன் பதய்வீக 
அறிவியலின் திறவுதகாலுடன் �ீண்டும் திறப்பான், த�லும் அவன் 
தன்மைன நிமை�நிறுத்தாத, தநர்மை�யான, தூய்மை�யான �ற்றும் 
சுதந்திர�ானவனாகக் காண்பான்.

தினச!ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் த�ரி தபக்கர் எடி

தினச!ி ப6பம்

ஒவ்பவாரு நாளும் பஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  பதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை7யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க7ிடமும் பாசத்மைத வ7ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ7ட்டும்!

சர்ச் மைகதயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.
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தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க7ின் தநாக்கங்கள் அல்�து பசயல்கமை7
விதராதத�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
பதய்வீக அன்பு �ட்டுத� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை7யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதகாதரத்துவம்,  பதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ததாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க7ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆத�ாசமைன,  பசல்வாக்கு பசலுத்துதல் அல்�து தவறாக பசல்வாக்கு
பசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தவண்டும்.
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கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆத�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  த�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பசய்ய தவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதவா
புறக்கணிக்கதவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக7ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.
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_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை7ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி7ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்க7ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை7 உள்7டக்கியது.


