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ஞாயிற்றுக்கிழமை� அக்ட�ாபர் 3, 2021

தமை�ப்ப — உண்மை�யற்ற தன்மை�

டகால்�ன் உமை�:  டயாவான் 7 : 24

"டதாற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செ"ய்யா�ல், நீதியின்படி தீர்ப்புசெ"ய்யுங்கள்
என்றார்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:    2 பகா�ிந்தியர் 10: 3-7 

3 நாங்கள் �ாம்"த்தில் நடக்கிறவர்களாயிருந்தும், �ாம்"த்தின்படி 
டபார்செ"ய்கிறவர்களல்�.

4 எங்களுமைடய டபாராயுதங்கள் �ாம்"த்துக்டகற்றமைவகளாயிரா�ல், 
அரண்கமைள நிர்மூ��ாக்குகிறதற்கு 
டதவப�முள்ளமைவகளாயிருக்கிறது.

5 அமைவகளால் நாங்கள் தர்க்கங்கமைளயும், டதவமைன அறிகிற 
அறிவுக்கு விடராத�ாய் எழும்புகிற எல்�ா ட�ட்டிமை�மையயும் 
நிர்மூ��ாக்கி, எந்த எண்ணத்மைதயும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படியச் 
"ிமைறப்படுத்துகிறவர்களாயிருக்கிடறாம்.

6 உங்கள் கீழ்ப்படிதல் நிமைறடவறும்டபாது, எல்�ாக் 
கீழ்ப்படியாமை�க்குந்தக்க நீதியுள்ள தண்டமைனமையச் செ"லுத்த 
ஆயத்த�ாயு�ிருக்கிடறாம்.

7 செவளித்டதாற்றத்தின்படி பார்க்கிறீர்களா? ஒருவன் தன்மைனக் 
கிறிஸ்துவுக்குரியவசெனன்று நம்பினால், தான் 
கிறிஸ்துவுக்குரியவனாயிருக்கிறதுடபா� நாங்களும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டDம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கிறிஸ்துவுக்குரியவர்கசெளன்று அவன் தன்னிட�தாடன 
"ிந்திக்கக்கடவன்.

பா�ம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. 1 சாமுடவல் 16: 7 (கர்த்தர் பார்க்கிறார்)

7 ...�னுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாடரன்; �னுஷன் முகத்மைதப் 
பார்ப்பான்: கர்த்தடரா இருதயத்மைதப் பார்க்கிறார் என்றார்.

2. எட��ியா 17 : 5-8, 13, 14

5 �னுஷன்ட�ல் நம்பிக்மைகமைவத்து, �ாம்"�ானமைதத் தன் 
புயப��ாக்கிக்செகாண்டு, கர்த்தமைர விட்டு வி�குகிற இருதயமுள்ள
�னுஷன் "பிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் செ"ால்லுகிறார்.

6 அவன் அந்தரசெவளியில் கறமைளயாய்ப்டபான 
செ"டிமையப்டபாலிருந்து, நன்மை�வருகிறமைதக் காணா�ல், 
வனாந்தரத்தின் வறட்"ியான இடங்களிலும், குடியில்�ாத 
உவர்நி�த்திலும் தங்குவான்.

7 கர்த்தர்ட�ல் நம்பிக்மைகமைவத்து, கர்த்தமைரத் தன் நம்பிக்மைகயாகக் 
செகாண்டிருக்கிற �னுஷன் பாக்கியவான்.

8 அவன் தண்ணீரண்மைடயிட� நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓர�ாகத் 
தன் டவர்கமைள விடுகிறதும், உஷணம் வருகிறமைதக் காணா�ல் 
இமை� பச்மை"யாயிருக்கிறதும், �மைழத்தாழ்ச்"ியான வருஷத்திலும் 
வருத்த�ின்றித் தப்பா�ல் கனிசெகாடுக்கிறது�ான 
�ரத்மைதப்டபாலிருப்பான்.

13 இஸ்ரடவலின் நம்பிக்மைகயாகிய கர்த்தாடவ, உம்மை�விட்டு 
வி�குகிற யாவரும் செவட்கப்படுவார்கள்; அவர்கள் Dீவனுள்ள 
தண்ணீரின் ஊற்றாகிய கர்த்தமைர விட்டு வி�கிப்டபானபடியால், 
உம்மை�விட்டு அகன்றுடபாகிறவர்களின் செபயர் புழுதியில் 
எழுதப்படும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டDம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 கர்த்தாடவ, என்மைனக் குண�ாக்கும், அப்செபாழுது குண�ாடவன்; 
என்மைன இரட்"ியும், அப்செபாழுது இரட்"ிக்கப்படுடவன்; டதவரீடர 
என் துதி.

3. �த்டதயு 8 : 5-10, 13

5 இடயசு கப்பர்நகூ�ில் பிரடவ"ித்தடபாது, நூற்றுக்கு அதிபதி 
ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து:

6 ஆண்டவடர! என் டவமை�க்காரன் வீட்டிட� தி�ிர்வாத�ாய்க் 
கிடந்து செகாடிய டவதமைனப்படுகிறான் என்று அவமைர 
டவண்டிக்செகாண்டான்.

7 அதற்கு இடயசு: நான் வந்து அவமைனச் செ"ாஸ்த�ாக்குடவன் 
என்றார்.

8 நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதியுத்தர�ாக: ஆண்டவடர! நீர் என் 
வீட்டுக்குள் பிரடவ"ிக்க நான் பாத்திரன் அல்�; ஒரு வார்த்மைத 
�ாத்திரம் செ"ால்லும், அப்செபாழுது என் டவமை�க்காரன் 
செ"ாஸ்த�ாவான்.

9 நான் அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்படிகிற 
ட"வகருமுண்டு; நான் ஒருவமைனப் டபாசெவன்றால் டபாகிறான், 
�ற்செறாருவமைன வாசெவன்றால் வருகிறான், என் 
டவமை�க்காரமைன இமைதச் செ"ய் என்றால் செ"ய்கிறான் என்றான்.

10 இடயசு இமைதக் டகட்டு ஆச்"ரியப்பட்டு, த�க்குப் பின் 
செ"ல்லுகிறவர்கமைள டநாக்கி: இஸ்ரடவ�ருக்குள்ளும் நான் 
இப்படிப்பட்ட விசுவா"த்மைத காணவில்மை� என்று, செ�ய்யாகடவ 
உங்களுக்குச் செ"ால்லுகிடறன்.

13 பின்பு இடயசு நூற்றுக்கு அதிபதிமைய டநாக்கி: ந ீடபாக�ாம், ந ீ
விசுவா"ித்தபடிடய உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அந்த 
நாழிமைகயிட� அவன் டவமை�க்காரன் செ"ாஸ்த�ானான்.

4. டயாவான் 12 : 37-46

37 அவர் இத்தமைன அற்புதங்கமைள அவர்களுக்கு முன்பாகச் 
செ"ய்திருந்தும், அவர்கள் அவமைர விசுவா"ிக்கவில்மை�.

38 கர்த்தாடவ, எங்கள் மூ��ாய்க் டகள்விப்பட்டமைத விசுவா"ித்தவன் 
யார்? கர்த்தருமைடய புயம் யாருக்கு செவளிப்பட்டது என்று ஏ"ாயா 
தீர்க்கதரி"ி செ"ான்ன வ"னம் நிமைறடவறும்படி இப்படி நடந்தது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டDம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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39 ஆமைகயால் அவர்கள் விசுவா"ிக்க�ாட்டா�ல் டபானார்கள். 
ஏசெனனில் ஏ"ாயா பின்னும்:

40 அவர்கள் கண்களினால் காணா�லும், இருதயத்தினால் 
உணரா�லும், குணப்படா�லும் இருக்கும்படிக்கும், நான் 
அவர்கமைள ஆடராக்கிய�ாக்கா�ல் இருக்கும்படிக்கும், 
அவர்களுமைடய கண்கமைள அவர் குருடாக்கி, அவர்கள் 
இருதயத்மைதக் கடின�ாக்கினார் என்றான்.

41 ஏ"ாயா அவருமைடய �கிமை�மையக்கண்டு, அவமைரக் குறித்துப் 
டபசுகிறடபாது இமைவகமைளச் செ"ான்னான்.

42 ஆகிலும் அதிகாரிகளிலும் அடநகர் அவரிடத்தில் விசுவா"ம் 
மைவத்தார்கள். அப்படியிருந்தும் செDபஆ�யத்துக்குப் 
புறம்பாக்கப்படாதபடி, பரிட"யர் நி�ித்தம் அமைத 
அறிக்மைகபண்ணாதிருந்தார்கள்.

43 அவர்கள் டதவனால் வருகிற �கிமை�யிலும் �னுஷரால் வருகிற 
�கிமை�மைய அதிக�ாய் விரும்பினார்கள்.

44 அப்செபாழுது இடயசு "த்த�ிட்டு: என்னிடத்தில் 
விசுவா"�ாயிருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அல்�, என்மைன 
அனுப்பினவரிடத்தில் விசுவா"�ாயிருக்கிறான்.

45 என்மைனக் காண்கிறவன் என்மைன அனுப்பினவமைரக் காண்கிறான்.
46 என்னிடத்தில் விசுவா"�ாயிருக்கிறவசெனவனும் இருளில் 

இராதபடிக்கு, நான் உ�கத்தில் ஒளியாக வந்டதன்.

5. �த்டதயு 23 : 1-3, 23, 24, 26, 27 (க்கான), 28

1 பின்பு இடயசு Dனங்கமைளயும் தம்முமைடய "ீஷர்கமைளயும் டநாக்கி:
2 டவதபாரகரும், பரிட"யரும் ட�ாட"யினுமைடய ஆ"னத்தில் 

உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள்;
3 ஆமைகயால், நீங்கள் மைகக்செகாள்ளும்படி அவர்கள் உங்களுக்குச் 

செ"ால்லுகிற யாமைவயும் மைகக்செகாண்டு செ"ய்யுங்கள்; அவர்கள் 
செ"ய்மைகயின்படிடயா செ"ய்யாதிருங்கள்; ஏசெனனில், அவர்கள் 
செ"ால்லுகிறார்கள், செ"ால்லியும் செ"ய்யாதிருக்கிறார்கள்.

23 �ாயக்காரராகிய டவதபாரகடர! பரிட"யடர! உங்களுக்கு ஐடயா, 
நீங்கள் ஒற்த�ா�ிலும் செவந்தயத்திலும் "ீரகத்திலும் த"�பாகம் 
செ"லுத்தி, நியாயப்பிர�ாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற 
விட"ஷித்தமைவகளாகிய நீதிமையயும் இரக்கத்மைதயும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டDம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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விசுவா"த்மைதயும் விட்டுவிட்டீர்கள்; இமைவகமைளயும் 
செ"ய்யடவண்டும் அமைவகமைளயும் விடாதிருக்கடவண்டும்.

24 குருடரான வழிகாட்டிகடள, செகாசுயில்�ாதபடி வடிகட்டி, ஒட்டகத்மைத 
விழுங்குகிறவர்களாயிருக்கிறீர்கள்.

26 குருடனான பரிட"யடன! டபாDனபானபாத்திரங்களின் 
செவளிப்புறம் சுத்த�ாகும்படி அமைவகளின் உட்புறத்மைத முத�ாவது 
சுத்த�ாக்கு.

27 ... செவள்மைளயடிக்கப்பட்ட கல்�மைறகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறீர்கள்., 
அமைவகள் புறம்டப அ�ங்கார�ாய்க் காணப்படும், உள்டளடயா 
�ரித்தவர்களின் எலும்புகளினாலும் "க� அசுத்தத்தினாலும் 
நிமைறந்திருக்கும்.

28 அப்படிடய நீங்களும் �னுஷருக்கு நீதி�ான்கள் என்று புறம்டப 
காணப்படுகிறீர்கள்; உள்ளத்திட�ா �ாயத்தினாலும் 
அக்கிர�த்தினாலும் நிமைறந்திருக்கிறீர்கள்.

6. 2 பகா�ிந்தியர்  5: 6-8, 16-18 (க்கு 2nd,)

6 நாம் தரி"ித்து நடவா�ல், விசுவா"ித்து நடக்கிடறாம்.
7 இந்தத் டதகத்தில் குடியிருக்மைகயில் கர்த்தரிடத்தில் 

குடியிராதவர்களாயிருக்கிடறாசெ�ன்று அறிந்தும், எப்செபாழுதும் 
மைதரிய�ாயிருக்கிடறாம்.

8 நாம் மைதரிய�ாகடவயிருந்து, இந்தத்டதகத்மைத விட்டுக் 
குடிடபாகவும் கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிக�ாய் 
விரும்புகிடறாம்.

16 ஆமைகயால், இதுமுதற்செகாண்டு, நாங்கள் ஒருவமைனயுΠύ 
�ாம்"த்தின்படி அறிடயாம்; நாΙ்Qகள் கிறிஸ்துமைவயும் 
�ாம்"த்தின்படி அறிந்திருந்தாலும், இனி ஒருடபாதும் அவமைர 
�ாம்"த்தின்படி அறிடயாம்.

17 இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் 
புதுச்"ிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பமைழயமைவகள் ஒழிந்துடபாயின, 
எல்�ாம் புதிதாயின.

18 இமைவசெயல்�ாம் டதவனாட� உண்டாயிருக்கிறது; அவர் 
இடயசுகிறிஸ்துமைவக்செகாண்டு நம்மை�த் தம்ட�ாடட ஒப்புரவாக்கி, 
ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்மைத எங்களுக்கு ஒப்புக்செகாடுத்தார்.

7. 2 பகா�ிந்தியர்  6: 14-18

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டDம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 அந்நிய நுகத்திட� அவிசுவா"ிகளுடன் 
பிமைணக்கப்படாதிருப்பீர்களாக; நீதிக்கும் அநீதிக்கும் "ம்பந்தட�து?
ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியட�து?

15 கிறிஸ்துவுக்கும் டபலியாளுக்கும் இமை"டவது? அவிசுவா"ியுடடன 
விசுவா"ிக்குப் பங்டகது?

16 டதவனுமைடய ஆ�யத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் "ம்பந்தட�து? 
நான் அவர்களுக்குள்டள வா"ம்பண்ணி, அவர்களுக்குள்டள 
உ�ாவி அவர்கள் டதவனாயிருப்டபன், அவர்கள் என் 
Dனங்களாயிருப்பார்கள் என்று, டதவன் செ"ான்னபடி, நீங்கள் 
Dவீனுள்ள டதவனுமைடய ஆ�ய�ாயிருக்கிறீர்கடள.

17 ஆனபடியால், நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டுப் 
பிரிந்துடபாய், அசுத்த�ானமைதத் செதாடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் 
செ"ால்லுகிறார்.

18 அப்டபாது, நான் உங்கமைள ஏற்றுக்செகாண்டு, உங்களுக்குப் 
பிதாவாயிருப்டபன், நீங்கள் எனக்குக் கு�ாரரும் 
கு�ாரத்திகளு�ாயிருப்பீர்கசெளன்று "ர்வவல்�மை�யுள்ள கர்த்தர் 
செ"ால்லுகிறார்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆட�ாக்கியம்

1. 472 : 24 (அமைனத்து)-26, 30-3

அமைனத்து யதார்த்தமும் கடவுள் �ற்றும் அவரது பமைடப்பு,
இணக்க�ான �ற்றும் நித்தியத்தில் உள்ளது.  அவர் எமைத
உருவாக்குகிறாடரா அது நல்�து,  ட�லும் அவர் பமைடக்கப்பட்ட
அமைனத்மைதயும் செ"ய்கிறார். ...  கிறிஸ்தவ அறிவியலில்,  �னித �னம்
அல்�து உடலின் அமைனத்து ஒற்றுமை�யும் ஒரு �ாமைய என்பமைத நாம்
அறிந்துசெகாள்கிடறாம்.

2. 243 : 32-6

கடவுள் நல்�வராகவும், எல்�ா உயிர்களின் ஊற்றாகவும் 
இருப்பதால், அவர் தார்�ீக அல்�து உடல் குமைறபாடுகமைள 
உருவாக்கவில்மை�; எனடவ இத்தமைகய குமைறபாடு உண்மை�யானது 
அல்�, ஆனால் �ாமைய, பிமைழயின் �ாயத்டதாற்றம். செதய்வீக 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டDம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அறிவியல் இந்த �கத்தான உண்மை�கமைள செவளிப்படுத்துகிறது. 
அவர்களின் அடிப்பமைடயில் இடயசு வாழ்க்மைகமைய நிரூபித்தார், எந்த
வடிவத்திலும் பிமைழக்கு பயப்படடவா அல்�து கீழ்ப்படியடவா 
இல்மை�.

3. 250 : 6-13

�ரண இருப்பு ஒரு கனவு; �ரண இருப்புக்கு உண்மை�யான உருவம் 
இல்மை�, ஆனால் "இது நான்" என்று கூறுகிறது. ஆவி என்பது கனவு 
காணாத ஈடகா, ஆனால் எல்�ாவற்மைறயும் புரிந்துசெகாள்கிறது; இது 
ஒருடபாதும் தவறு செ"ய்யாது, உணர்வுடன் உள்ளது; இது ஒருடபாதும் 
நம்பவில்மை�, ஆனால் செதரியும்; இது ஒருடபாதும் பிறப்பதில்மை�, 
இறப்பதில்மை�. ஆன்�ீக �னிதன் இந்த ஈடகாவின் "ாயல். �னிதன் 
கடவுள் அல்�, ஆனால் சூரியனில் இருந்து வரும் ஒளியின் கதிர் டபா�, 
�னிதன், கடவுளின் விமைளவு, கடவுமைளப் பிரதிபலிக்கிறான்.

4. 512 : 21-25

ஒரு �னதின் எல்மை�யற்ற கூறுகளிலிருந்து அமைனத்து வடிவம், நிறம், 
தரம் �ற்றும் அளவு செவளிப்படுகிறது, இமைவ முதன்மை�யாகவும் 
இரண்டாவதாகவும் �னரீதியானமைவ. அவர்களின் ஆன்�ீக இயல்பு 
ஆன்�ீக உணர்வுகள் மூ�ம் �ட்டுட� அறியப்படுகிறது.

5. 21 : 25-10

செபாருளின் �தீு அனுதாபத்துடன் இருப்பதால், உ�க �னிதன் பிமைழயின்
உச்"த்தில் இருக்கின்றான், ட�லும் அது ஈர்க்கப்படும். அவர் ஒரு இன்ப 
பயணத்திற்காக ட�ற்கு டநாக்கி செ"ல்லும் ஒரு பயணி டபா�. நிறுவனம் 
கவர்ச்"ிகர�ான �ற்றும் �கிழ்ச்"ியானது. ஆறு நாட்கள் சூரியமைனப் 
பின்செதாடர்ந்த பிறகு, அவர் "ரியான திமை"யில் நகர்வமைத �ட்டுட� 
கற்பமைன செ"ய்து பார்த்தால் திருப்தி அமைடந்து ஏழாம் டததி கிழக்டக 
திரும்புகிறார். அவரது Dிக்Dாக் பாடத்திட்டத்தால் செவட்கப்பட்டு, அவர் 
"ி� புத்தி"ாலியான யாத்திரிகரின் பாஸ்டபார்ட்மைட கடன் வாங்குவார், 
இதன் உதவியுடன் "ரியான வழிமையக் கண்டுபிடித்து பின்பற்றுவார்.

பாவத்திற்கும் �ன்னிக்கும் நம்பிக்மைகக்கும் இமைடயில் ஒரு ஊ"ல் டபா� 
அதிர்வுறும், - சுயந�ம் �ற்றும் "ிற்றின்பம் செதாடர்ந்து பின்வாங்குவமைத 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டDம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஏற்படுத்தும், - ந�து தார்�ீக முன்டனற்றம் செ�துவாக இருக்கும். 
கிறிஸ்துவின் டவண்டுடகாளுக்கு ஏற்ப, �னிதர்கள் துன்பத்மைத 
அனுபவிக்கிறார்கள். இது, நீரில் மூழ்கும் �னிதர்களாக இருந்தாலும், 
தங்கமைளக் காப்பாற்றிக்செகாள்ள தீவிர முயற்"ிகமைள எடுக்கச் 
செ"ய்கிறது; �ற்றும் கிறிஸ்துவின் விமை��திப்பற்ற அன்பின் மூ�ம் 
இந்த முயற்"ிகள் செவற்றிகர�ாக முடிசூட்டப்படுகின்றன.

6. 298 : 8-24

செபாருள் உணர்வு என்று அமைழக்கப்படுவது ஒரு �ரண தற்காலிக 
உணர்மைவ �ட்டுட� செதரிவிக்க முடியும், அடத"�யம் ஆன்�ீக உணர்வு 
உண்மை�க்கு �ட்டுட� "ாட்"ியாக இருக்கும். செபாருள் உணர்வுக்கு, 
இந்த உணர்வு கிறிஸ்தவ அறிவிய�ால் "ரிசெ"ய்யப்படும் வமைர 
உண்மை�யற்றது உண்மை�யானது.

ஆன்�ீக உணர்வு, செபாருள் உணர்வுகளுக்கு முரணானது, 
உள்ளுணர்வு, நம்பிக்மைக, நம்பிக்மைக, புரிதல், ப�ன், உண்மை� 
ஆகியவற்மைற உள்ளடக்கியது. செபாருள் என்பது �னம் செபாருளில் 
இருக்கிறது என்ற நம்பிக்மைகமைய செபாருள் உணர்வு 
செவளிப்படுத்துகிறது. இந்த �னித நம்பிக்மைக, இன்பம் �ற்றும் துன்பம்,
நம்பிக்மைக �ற்றும் பயம், வாழ்க்மைக �ற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றுக்கு 
இமைடயில் �ாறி �ாறி, ஒருடபாதும் �னிதனின் எல்மை�க்கு 
அப்பாற்பட்டது அல்�து உண்மை�யற்றது. அறிவிய�ால் 
அறிவிக்கப்பட்ட உண்மை�யானமைத அமைடயும்டபாது, �கிழ்ச்"ி இனி 
நடுங்காது, அல்�து நம்பிக்மைக ஏ�ாற்றாது. எண்கள் �ற்றும் 
குறிப்புகள் டபான்ற ஆன்�ீக கருத்துக்கள் செகாள்மைகயிலிருந்து 
செதாடங்குகின்றன, ட�லும் செபாருள் "ார்ந்த நம்பிக்மைககமைள 
ஒப்புக்செகாள்ளாது. ஆன்�ீகக் கருத்துக்கள் அவர்களின் செதய்வீக 
டதாற்றம், கடவுள் �ற்றும் ஆன்�ீக உணர்வுக்கு வழிவகுக்கிறது.

7. 359 : 29-21

ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானியும் எதிராளியும் இரண்டு கமை�ஞர்கமைளப் 
டபான்றவர்கள். ஒருவர் கூறுகிறார்: "எனக்கு ஆன்�ீக இ�ட்"ியங்கள் 
உள்ளன, அழிக்கமுடியாத �ற்றும் புகழ்செபற்றமைவ. �ற்றவர்கள் 
என்மைனப் பார்க்கும்டபாது, அவர்களின் உண்மை�யான 
செவளிச்"த்திலும் அன்பிலும், - இந்த இ�ட்"ியங்கள் உண்மை�யாகவும் 
நித்திய�ாகவும் இருப்பமைத அறிந்துசெகாள்வதால், "த்தியத்தில் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டDம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 3, 2021
தமை�ப்ப: உண்மை�யற்ற தன்மை�

இருந்து செபறப்பட்டமைவ - அவர்கள் ஒன்று�ில்மை� என்று 
கண்டுபிடிப்பார்கள். உண்மை�யானது என்ன என்ற "ரியான 
�திப்பீட்டின் மூ�ம் இழந்தது, அமைனத்தும் செவன்றது. "

�ற்ற கமை�ஞர் பதி�ளிக்கிறார்: "நீங்கள் என் அனுபவத்மைத தவறாக 
எண்ணுகிறீர்கள். �ன �ற்றும் செபாருள் இரண்மைடயும் தவிர டவறு எந்த 
எண்ணமும் எனக்கு இல்மை�. இந்த இ�ட்"ியங்கள் அபூரண�ானமைவ 
�ற்றும் அழிக்கக்கூடியமைவ என்பது உண்மை�தான்; ஆனால் 
என்னுமைடயமைத நான் உங்களுக்காக �ாற்ற �ாட்டடன். எனக்கு 
தனிப்பட்ட �கிழ்ச்"ி, அவர்கள் �ிகவும் அதிர்ச்"ியூட்டும் விதத்தில் 
ஆழ்ந்தவர்கள் அல்�. அவர்களுக்கு குமைறந்த சுய-வி�கல் 
டதமைவப்படுகிறது �ற்றும் ஆத்�ாமைவ பார்மைவக்கு செவளிடய 
மைவக்கிறது. ட�லும், எனது பமைழய டகாட்பாடுகமைளடயா அல்�து 
�னிதக் கருத்துக்கமைளடயா இழப்பது பற்றி எனக்கு எந்த எண்ணமும் 
இல்மை�.

அன்புள்ள வா"கடர, எந்த �னப் படம் அல்�து செவளிப்புற "ிந்தமைன 
உங்களுக்கு உண்மை�யானதாக இருக்கும்-செபாருள் அல்�து ஆன்�ீகம்?
இரண்டும் உங்களிடம் இருக்க முடியாது. நீங்கள் உங்கள் செ"ாந்த 
இ�ட்"ியத்மைத செவளிப்படுத்துகிறீர்கள். இந்த இ�ட்"ிய�ானது 
தற்காலிக�ானது அல்�து நித்திய�ானது. ஆவி அல்�து செபாருள் 
உங்கள் �ாதிரி. நீங்கள் இரண்டு �ாதிரிகள் மைவத்திருக்க 
முயற்"ித்தால், உங்களிடம் நமைடமுமைறயில் எதுவும் இல்மை�. ஒரு 
கடிகாரத்தில் ஒரு ஊ"ல் டபா�, நீங்கள் முன்னும் பின்னு�ாக தூக்கி 
எறியப்படுவீர்கள், செபாருளின் வி�ா எலும்புகமைளத் தாக்கி, 
உண்மை�க்கும் அ"த்தியத்திற்கும் இமைடயில் ஊ"�ாடுவீர்கள்.

8. 227 : 21-10

கிறிஸ்தவ அறிவியல் சுதந்திரத்தின் தரத்மைத உயர்த்துகிறது �ற்றும் 
அழுகிறது: "என்மைனப் பின்செதாடரவும்! டநாய், பாவம் �ற்றும் 
�ரணத்தின் அடிமை�த்தனத்திலிருந்து தப்பிக்க!" இடயசு வழிமையக் 
குறிப்பிட்டார். உ�க குடி�க்கடள, "கடவுளின் குழந்மைதகளின் 
புகழ்செபற்ற சுதந்திரத்மைத" ஏற்றுக்செகாண்டு சுதந்திர�ாக இருங்கள்! 
இது உங்கள் செதய்வீக உரிமை�. செதய்வீக "ட்டம் அல்�, செபாருள் 
உணர்வின் �ாமைய உங்கமைள பிமைணத்துள்ளது, உங்கள் இ�வ" 
மூட்டுகமைள "ிக்க மைவத்துள்ளது, உங்கள் திறன்கமைள முடக்கியது, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
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டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உங்கள் உடமை� ஊடுருவி, உங்கள் இருப்பின் �ாத்திமைரமைய 
"ிமைதத்துவிட்டது.

கடவுள் �னிதமைன நிர்வகிக்க செபாருள் "ட்டங்கமைள நிறுவியிருந்தால், 
அதற்கு கீழ்ப்படியாதது �னிதமைன டநாய்வாய்ப்படுத்தியிருக்கும், 
இடயசு அந்த "ட்டங்கமைள டநரடியாக எதிர்த்தும், அமைனத்து செபாருள் 
நிமை�கமைளயும் �ீறி குணப்படுத்துவதன் மூ�ம் அந்த "ட்டங்கமைள 
புறக்கணித்திருக்க �ாட்டார்.

இந்த செபரிய உண்மை�மைய கற்றுக்செகாண்டால் டநாய் அல்�து �ரண 
�னதின் "ி� தனித்தன்மை�கள் பரவுவது "ாத்திய�ற்றது - அதாவது, 
ஒழுக்கக்டகடான எதுவும் இருப்பதில்மை�, ஏசெனன்றால் வாழ்க்மைக 
கடவுள். �ரபு நம்பிக்மைக டகாட்பாடுகமைள பின்னிப்பிமைணக்க ஒரு பரந்த 
செபாருள்; ஆனால் உரிமை�மையத் தவிர டவறு எதுவும் உண்மை�யானது 
அல்� என்பமைத நாம் அறிந்தால், ந�க்கு ஆபத்தான பரம்பமைர எதுவும் 
இருக்காது, ட�லும் �ாம்" டநாய்கள் தீரும்.

9. 403 : 14-20

�ரண இருப்பு என்பது சுய ஏ�ாற்று நிமை�தான், இருப்பதன் உண்மை� 
அல்� என்பமைத நீங்கள் புரிந்துசெகாண்டால் நிமை�மை�மைய நீங்கள் 
கட்டமைளயிடுகிறீர்கள். �ரண�ான �னம் செதாடர்ந்து தவறான 
கருத்துகளின் முடிவுகமைள �ரண உடலில் உருவாக்குகிறது; �ற்றும் 
�ரண பிமைழ "த்தியத்தால் அதன் கற்பமைன "க்திகமைள இழக்கும் வமைர 
அது செதாடர்ந்து செ"ய்யும், இது �ரண �ாமையயின் டகா"ா�ர் வமை�மைய 
துமைடக்கிறது.

10.   208 : 20-24

உண்மை�யான �ற்றும் நித்திய�ானவற்மைறக் கற்றுக்செகாள்டவாம், 
ட�லும் ஆவியின் ஆட்"ி, பரட�ாக இராஜ்Dியம் - உ�களாவிய 
நல்லிணக்கத்தின் ஆட்"ி �ற்றும் ஆட்"ிமையத் தயார் செ"ய்டவாம், இது 
இழக்கப்படாது அல்�து எப்டபாதும் கண்ணுக்குத் செதரியா�ல் இருக்க 
முடியாது.

தினச�ி க�மை�கள்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டDம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: உண்மை�யற்ற தன்மை�

வழங்கியவர் ட�ரி டபக்கர் எடி

தினச�ி ப2பம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செDபிப்பது இந்த திருச்"மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  செதய்வீக "த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்"ி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா"த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

"ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

ட3ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் "ர்ச்"ின் உறுப்பினர்களின் டநாக்கங்கள் அல்�து செ"யல்கமைள
விடராதட�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்டபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுட� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ"திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான "டகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்"மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்டதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி"னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆட�ா"மைன,  செ"ல்வாக்கு செ"லுத்துதல் அல்�து தவறாக செ"ல்வாக்கு
செ"லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட டவண்டும்.

"ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆட�ா"மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்"மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ட�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ"ய்ய டவண்டிய கடமை�மைய �றக்கடவா
புறக்கணிக்கடவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

"ர்ச் மைகடயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ட�ரி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டDம்ஸ் மைபபிளின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவ"னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


