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ஞாயிற்றுக்கிழமை� செ�ப்டம்பர் 19, 2021

தமை�ப்ப — வஸ்து

ககால்டன் உமை�:  நீதிசெ�ாழிகள் 4 : 20, 22

"என் �கனேன, என் வார்த்மைதகமை க் கவனி; அமைவகமை க்
கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அமைவகள் ஜவீனும், அவர்கள்

உடலுக்செகல்�ாம் ஆனே0ாக்கியமு�ாம்."

செபாறுப்பு � ீதியான வா�ிப்பு:    எபிசெ�யர் 
11: 1-3, 32-35

   �ங்கீதம் 119: 44, 46 

1 விசுவா��ானது நம்பப்படுகிறமைவக ின் உறுதியும், 
காணப்படாதமைவக ின் நிச்�யமு�ாயிருக்கிறது.

2 அதினானே� முன்னேனார்கள் நற்�ாட்�ிசெபற்றார்கள்.
3 விசுவா�த்தினானே� நாம் உ�கங்கள் னேதவனுமைடய 

வார்த்மைதயினால் உண்டாக்கப்பட்டசெதன்றும், இவ்வித�ாய், 
காணப்படுகிறமைவகள் னேதான்றப்படுகிறமைவக ால் 
உண்டாகவில்மை�செயன்றும் அறிந்திருக்கினேறாம்.

32 பின்னும் நான் என்ன செ�ால்லுனேவன்? கிதினேயான், பா0ாக், 
�ிம்னே�ான், செயப்தா, தாவீது, �ாமுனேவல் என்பவர்கமை யும், 
தீர்க்கத0ி�ிகமை யுங்குறித்து நான் 
விவ0ஞ்செ�ால்�னேவண்டு�ானால் கா�ம் னேபாதாது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.
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33 விசுவா�த்தினானே� அவர்கள் 0ாஜ்யங்கமை  செஜயித்தார்கள், 
நீதிமைய நடப்பித்தார்கள், வாக்குத்தத்தங்கமை ப் செபற்றார்கள், 
�ிங்கங்க ின் வாய்கமை  அமைடத்தார்கள்,

34 அக்கினியின் உக்கி0த்மைத அவித்தார்கள், பட்டயக்கருக்குக்குத் 
தப்பினார்கள், ப�வீனத்தில் ப�ன்செகாண்டார்கள், யுத்தத்தில் 
வல்�வர்க ானார்கள், அந்நியருமைடய னே�மைனகமை  
முறியடித்தார்கள்.

35 ஸ்தி0ீகள் �ாகக்செகாடுத்த தங்களுமைடயவர்கமை  
உயினே0ாசெடழுந்திருக்கப்செபற்றார்கள்; னேவறு�ி�ர் னே�ன்மை�யான 
உயிர்த்செதழுதமை� அமைடயும்படிக்கு, விடுதமை�செபறச் �ம்�தியா�ல்,
வாதிக்கப்பட்டார்கள்;

44 நான் எப்செபாழுதும் என்மைறக்கும் உ�து னேவதத்மைதக் 
காத்துக்செகாள்ளுனேவன்.

46 நான் உம்முமைடய �ாட்�ிகமை க்குறித்து, 0ாஜாக்களுக்கு 
முன்பாகவும் செவட்கப்படா�ல் னேபசுனேவன்.

பாடம் பி��ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �ங்கீதம் 46 : 1-3 (க்கு 1st .), 4-6, 10, 11 (க்கு 1st.)

1 னேதவன் ந�க்கு அமைடக்க�மும் செப�னும், ஆபத்துக்கா�த்தில் 
அநுகூ�மு�ான துமைணயு�ானவர்.

2 ஆமைகயால் பூ�ி நிமை��ாறினாலும், �மை�கள் நடுச்�முத்தி0த்தில் 
�ாய்ந்துனேபானாலும்,

3 அதின் ஜ�ங்கள் செகாந்த ித்துப் செபாங்கி, அதின் செபருக்கினால் 
பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும், நாம் பயப்பனேடாம்.

4 ஒரு நதியுண்டு, அதின் நீர்க்கால்கள் னேதவனுமைடய நக0த்மைதயும், 
உன்னத�ானவர் வா�ம்பண்ணும் ப0ிசுத்த ஸ்த�த்மைதயும் 
�ந்னேதாஷிப்பிக்கும்,

5 னேதவன் அதின் நடுவில் இருக்கிறார், அது அமை�யாது; 
அதிகாமை�யினே� னேதவன் அதற்குச் �காயம்பண்ணுவார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.
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6 ஜாதிகள் செகாந்த ித்தது, 0ாஜ்யங்கள் தத்த ித்தது; அவர் த�து 
�த்தத்மைத முழங்கப்பண்ணினார், பூ�ி உருகிப்னேபாயிற்று.

10 நீங்கள் அ�ர்ந்திருந்து, நானேன னேதவசெனன்று 
அறிந்துசெகாள்ளுங்கள்; ஜாதிகளுக்குள்னே  உயர்ந்திருப்னேபன், 
பூ�ியினே� உயர்ந்திருப்னேபன்.

11 னே�மைனக ின் கர்த்தர் நம்னே�ாடிருக்கிறார், யாக்னேகாபின் னேதவன் 
ந�க்கு உயர்ந்த அமைடக்க��ானவர்.

2. தானிகயல் 3 : 1 (க்கு), 4-6, 8, 9 (க்கு 1st ,), 12-14, 16-21, 24-
27

1 ஜாவாகிய னேநபுகாத்னேநச்�ார் அறுபதுமுழ உய0மும் ஆறு முழ 
அக�மு�ான ஒரு செபாற்�ிமை�மையப் பண்ணுவித்து பாபினே�ான் 
�ாகாணத்திலிருக்கிற தூ0ா என்னும் ��பூ�ியினே� நிறுத்தினான்.

4 கட்டியக்கா0ன் உ0த்த �த்த�ாய்: �க� ஜனங்களும், ஜாதிகளும் 
பாமைஷக்காரு�ானவர்கனே , உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது 
என்னசெவன்றால்:

5 எக்கா ம், நாகசு0ம், கின்ன0ம், வீமைண, சு0�ண்ட�ம், தம்புரு 
முத�ான �க�வித கீதவாத்தியங்க ின் �த்தத்மைத நீங்கள் 
னேகட்கும்னேபாது, நீங்கள் தாழவிழுந்து, 0ாஜாவாகிய 
னேநபுகாத்னேநச்�ார் நிறுத்தின செபாற்�ிமை�மையப் 
பணிந்துசெகாள் க்கடவீர்கள்.

6 எவனாகிலும் தாழ விழுந்து, அமைதப் 
பணிந்துசெகாள் ா�ற்னேபானால், அவன் அந்னேந0னே� எ0ிகிற 
அக்கினிச்சூமை�யின் நடுவினே� னேபாடப்படுவான் என்றான்.

8 அச்��யத்தில் கல்னேதய0ில் �ி�ர் 0ாஜ�முகத்தில் வந்து, யூதர்னேப0ில்
குற்றஞ்�ாற்றி,

9 0ாஜாவாகிய னேநபுகாத்னேநச்�ாமை0 னேநாக்கி: 0ாஜானேவ நீர் என்றும் 
வாழ்க.

12 பாபினே�ான் �ாகாணத்தின் கா0ியங்கமை  வி�ா0ிக்கும்படி நீர் 
ஏற்படுத்தின �ாத்0ாக், னே�ஷாக், ஆனேபத்னேநனேகா என்னும் யூத0ான 
�னுஷர் இருக்கிறார்கனே ; அவர்கள் 0ாஜாவாகிய உம்மை� 
�திக்கவில்மை�; அவர்கள் உம்முமைடய னேதவர்களுக்கு ஆ0ாதமைன 
செ�ய்யா�லும், நீர் நிறுத்தின செபாற்�ிமை�மையப் 
பணிந்துசெகாள் ா�லும் இருக்கிறார்கள் என்றார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.
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13 அப்செபாழுது னேநபுகாத்னேநச்�ார் உக்கி0னேகாபங்செகாண்டு 
�ாத்0ாக்மைகயும், னே�ஷாக்மைகயும், ஆனேபத்னேநனேகாமைவயும் 
அமைழத்துக்செகாண்டுவரும்படி கட்டமை யிட்டான்; அவர்கள் அந்தப் 
புருஷமை0 0ாஜாவின் �முகத்தில் செகாண்டுவந்துவிட்டனேபாது,

14 னேநபுகாத்னேநச்�ார் அவர்கமை  னேநாக்கி: �ாத்0ாக், னே�ஷாக், 
ஆனேபத்னேநனேகா என்பவர்கனே , நீங்கள் என் னேதவர்களுக்கு 
ஆ0ாதமைனசெ�ய்யா�லும் நான் நிறுத்தின செபாற்�ிமை�மையப் 
பணிந்துசெகாள் ா�லும் இருந்தது செ�ய்தானா?

16 �ாத்0ாக், னே�ஷாக், ஆனேபத்னேநனேகா என்பவர்கள் 0ாஜாமைவ னேநாக்கி: 
னேநபுகாத்னேநச்�ானே0, இந்தக் கா0ியத்மைதக்குறித்து உ�க்கு உத்த0வு 
செ�ால்� எங்களுக்கு அவ�ிய�ில்மை�.

17 நாங்கள் ஆ0ாதிக்கிற னேதவன் எங்கமை த் தப்புவிக்க 
வல்�வ0ாயிருக்கிறார்; அவர் எ0ிகிற அக்கினியிச் சூமை க்கும், 
0ாஜாவாகிய உம்முமைடய மைகக்கும் நீங்க�ாக்கி விடுவிப்பார்;

18 விடுவிக்கா�ற்னேபானாலும், நாங்கள் உம்முமைடய னேதவர்களுக்கு 
ஆ0ாதமைன செ�ய்வது�ில்மை�, நீர் நிறுத்தின செபாற்�ிமை�மையப் 
பணிந்துசெகாள்வது�ில்மை� என்கிறது 0ாஜாவாகிய உ�க்குத் 
செத0ிந்திருக்கக்கடவது என்றார்கள்.

19 அப்செபாழுது னேநபுகாத்னேநச்�ாருக்குக் கடுங்னேகாபமூண்டு: �ாத்0ாக், 
னே�ஷாக், ஆனேபத்னேநனேகா என்பவர்களுக்கு வினே0ாத�ாய் அவனுமைடய
முகம் னேவறுபட்டது; சூமை மையச் �ாதாண0�ாய்ச் 
சூடாக்குவமைதப்பார்க்கிலும் ஏழு�டங்கு அதிக�ாய்ச் சூடாக்கும்படி 
உத்த0வுசெகாடுத்து,

20 �ாத்0ாக், னே�ஷாக், ஆனேபத்னேநனேகா என்பவர்கமை  எ0ிகிற 
அக்கினிச்சூமை யினே� னேபாடுவதற்கு அவர்கமை க் கட்டும்படி, தன் 
இ0ாணுவத்தில் ப��ாலிக ாகிய புருஷருக்குக் கட்டமை யிட்டான்.

21 அப்செபாழுது அவர்கள் தங்கள் �ால்மைவகனே ாடும் நி�ார்கனே ாடும் 
பாமைககனே ாடும் �ற்ற வஸ்தி0ங்கனே ாடும் கட்டப்பட்டு, எ0ிகிற 
அக்கினிச்சூமை யின்நடுவினே� னேபாடப்பட்டார்கள்.

24 அப்செபாழுது 0ாஜாவாகிய னேநபுகாத்னேநச்�ார் பி0�ித்து, தீவி0�ாய் 
எழுந்திருந்து, தன் �ந்தி0ி�ார்கமை  னேநாக்கி: மூன்று புருஷமை0 
அல்�னேவா கட்டுண்டவர்க ாக அக்கினியினே� னேபாடுவித்னேதாம் 
என்றான்; அவர்கள் 0ாஜாவுக்குப் பி0தியுத்த0�ாக: ஆம், 0ாஜானேவ 
என்றார்கள்.

25 அதற்கு அவன்: இனேதா, நாலுனேபர் விடுதமை�யாய் அக்கினியின் 
நடுவினே� உ�ாவுகிறமைதக் காண்கினேறன்; அவர்களுக்கு ஒரு 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.
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னே�தமு�ில்மை�; நா�ாம் ஆ ின் �ாயல் னேதவபுத்தி0னுக்கு 
ஒப்பாயிருக்கிறது என்றான்.

26 அப்செபாழுது னேநபுகாத்னேநச்�ார் எ0ிகிற அக்கினிச்சூமை யின் 
வா��ண்மைடக்கு வந்து, உன்னத�ான னேதவனுமைடய தா�0ாகிய 
�ாத்0ாக், னே�ஷாக், ஆனேபத்னேநனேகா என்பவர்கனே , நீங்கள் செவ ினேய 
வாருங்கள் என்றான்; அப்செபாழுது �ாத்0ாக், னே�ஷாக், 
ஆனேபத்னேநனேகா என்பவர்கள் அக்கினியின் நடுவிலிருந்து செவ ினேய 
வந்தார்கள்.

27 னேத�ாதிபதிகளும், அதிகா0ிகளும், தமை�வரும், 0ாஜாவின் 
�ந்தி0ிகளும் கூடிவந்து, அந்தப் புருஷருமைடய �0ீ0ங்க ின்னே�ல் 
அக்கினி செப�ஞ்செ�ய்யா�லும், அவர்களுமைடய தமை��யிர் 
கருகா�லும், அவர்களுமைடய �ால்மைவகள் னே�தப்படா�லும், 
அக்கினியின் �ணம் அவர்க ிடத்தில் வீ�ா�லும் இருந்தமைதக் 
கண்டார்கள்.

3. �ங்கீதம் 56 : 3, 4

3 நான் பயப்படுகிற நா ில் உம்மை� நம்புனேவன்.
4 னேதவமைன முன்னிட்டு அவருமைடய வார்த்மைதமையப் புகழுனேவன்; 

னேதவமைன நம்பியிருக்கினேறன், நான் பயப்பனேடன்; �ாம்��ானவன் 
எனக்கு என்ன செ�ய்வான்.

4. �த்கதயு 4 : 23, 24

23 பின்பு, இனேயசு கலினே�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுமைடய 
செஜப ஆ�யங்க ில் உபனேத�ித்து, 0ாஜ்யத்தின் சுவினே�ஷத்மைதப் 
பி0�ங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த �க� வியாதிகமை யும்
�க� னேநாய்கமை யும் நீக்கிச் செ�ாஸ்த�ாக்கினார்.

24 அவருமைடய கீர்த்தி � ீ0ியா எங்கும் பி0�ித்த�ாயிற்று. அப்செபாழுது 
ப�வித வியாதிகமை யும் னேவதமைனகமை யும் அமைடந்திருந்த �க� 
பிணியா ிகமை யும், பி�ாசு பிடித்தவர்கமை யும் 
�ந்தி0னே0ாகிகமை யும் தி�ிர்வாதக்கா0மை0யும் அவ0ிடத்தில் 
செகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கமை ச் செ�ாஸ்த�ாக்கினார்.

5. �த்கதயு 5 : 2

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.
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2 அப்செபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபனேத�ித்துச் செ�ான்னது என்னசெவன்றால்:

6. கயாவான் 6 : 63

63 ஆவினேய உயிர்ப்பிக்கிறது, �ாம்��ானது ஒன்றுக்கும் உதவாது; 
நான் உங்களுக்குச் செ�ால்லுகிற வ�னங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும்
இருக்கிறது.

7. க�ா�ர் 8: 1, 2
1 ஆனபடியால், கிறிஸ்து இனேயசுவுக்குட்பட்டவர்க ாயிருந்து, 

�ாம்�த்தின்படி நடவா�ல் ஆவியின்படினேய நடக்கிறவர்களுக்கு 
ஆக்கிமைனத்தீர்ப்பில்மை�.

2 கிறிஸ்து இனேயசுவினானே� ஜீவனுமைடய ஆவியின் பி0�ாணம் 
என்மைனப் பாவம் �0ணம் என்பமைவக ின் பி0�ாணத்தினின்று 
விடுதமை�யாக்கிற்னேற.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 468 : 9 (அங்கு)-11

செபாரு ில் உயிர், உண்மை�, நுண்ணறிவு அல்�து செபாருள் இல்மை�. 
எல்�ானே� எல்மை�யற்ற �னமும் அதன் எல்மை�யற்ற செவ ிப்பாடும் 
ஆகும், ஏசெனன்றால் கடவுள் அமைனத்திலும் இருக்கிறார்.

2. 139 : 4-9

ஆ0ம்பத்தில் இருந்து இறுதி வமை0, னேவதாக�ம் ஆவியின் செவற்றியின் 
பதிவுகள் நிமைறந்திருக்கிறது, �னம், விஷயத்தின் �தீு. �னிதர்கள் 
அற்புதங்கள் என்று அமைழப்பதன் மூ�ம் �னதின் �க்திமைய னே�ா�ஸ் 
நிரூபித்தார்; னேஜாசுவா, எலியா �ற்றும் எலி�ாவும் அவ்வானேற 
செ�ய்தனர். கிறிஸ்தவ �காப்தம் அமைடயா ங்கள் �ற்றும் 
அதி�யங்களுடன் செதாடங்கப்பட்டது.

3. 335 : 7 (ஆவி)-15

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.
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ஆவி, கடவுள், எல்�ாவற்மைறயும் தன்னுள் பமைடத்தார். ஆவி ஒருனேபாதும் 
செபாருமை  உருவாக்கவில்மை�. மைபபி ில் அறிவிக்கப்பட்டுள் படி, 
னே�ானேகாக்கள் இல்�ா�ல், கடவு ின் வார்த்மைத அல்�து கடவு ின் 
வார்த்மைத இல்�ா�ல் ஆவியால் எதுவும் உருவாக்கப்படவில்மை�. ஆவி 
�ட்டுனே� செபாருள், காணக்கூடிய �ற்றும் பி0ிக்க முடியாத எல்மை�யற்ற 
கடவுள். ஆன்�ீக �ற்றும் நித்திய�ான விஷயங்கள் கணி��ானமைவ. 
செபாருள் �ற்றும் தற்காலிக விஷயங்கள் ஆதா0�ற்றமைவ.

4. 159 : 23-29

�ருத்துவப் பள் ிகள் �னிதனின் நிமை�மைய �னதிற்கு பதி�ாக 
விஷயத்திலிருந்து கற்றுக்செகாள்ளும். நுமை0யீ0ல், நாக்கு �ற்றும் 
துடிப்மைபப் ப0ினே�ாதிக்க அவர்கள் எவ்வ வு இணக்கம், அல்�து 
ஆனே0ாக்கியம், செபாருமை  அனு�திக்கிறார்கனே ா, எவ்வ வு வலி 
அல்�து இன்பம், செ�யல் அல்�து னேதக்கம், ஒரு செபாரு ின் �ற்செறாரு 
வடிவத்மைத அனு�திக்கிறார்கள்.

5. 160 : 14-29

உடற்கூறியல் ந0ம்புகளுக்கு �னதின் கட்டமை மைய தமை�க்கு 
செத0ிவிப்பதற்கும், அதனால் செ�யமை� ஏற்படுத்துவதற்கும் ஒரு 
அவ�ியத்மைதக் காண்கிறது; ஆனால் வடங்கள் சுருங்கி அமை�யாதனேபாது 
உடற்கூறியல் என்ன செ�ால்கிறது? �0ண �னம் அவர்க ிடம் னேபசுவமைத 
நிறுத்திவிட்டதா, அல்�து அது அவர்கமை  ஆண்மை�யற்றவர்க ாக 
ஆக்கு�ா? தமை�கள், எலும்புகள், இ0த்தம் �ற்றும் ந0ம்புகள் �னதிற்கு 
எதி0ாக ஒரு நிகழ்வில் அல்�ா�ல் �ற்செறாரு நிகழ்வில் க�கம் செ�ய்ய 
முடியு�ா?

எல்�ா னேந0ங்க ிலும் தமை�கள் சுய�ாக செ�யல்படும் வமை0, அமைவ 
ஒருனேபாதும் அப்படி இருக்காது,-�ன திமை�க்கு �ாறாக செ�யல்பட 
முடியாது. தமை�கள் செ�யல்படுவமைத நிறுத்தி, அவற்றின் செ�ாந்த 
விருப்பத்திற்கு ஏற்ப கடின�ாகிவிட்டால்,-�ிமைதந்ததாகனேவா அல்�து 
��ச்�ீ0ாகனேவா, அவர்கள் விரும்பியபடி அல்�து னேநாமைய 
வழிநடத்தினால்,-அமைவ சுய-இயக்க�ாக இருக்க னேவண்டும். உடல் 
தமை�மைய எவ்வாறு நிர்வகிக்கிறது என்பமைத அறிய உடற்கூறியமை� ஏன் 
ஆனே�ா�ிக்க னேவண்டும், உடற்கூறியல் மூ�ம் தமை� அவ்வ வு 
கட்டுப்படுத்தப்படவில்மை� என்பமைத நாம் கற்றுக்செகாள்  னேவண்டு�ா?

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.
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6. 161 : 3-10

"நான் என் வி0மை� எ0ித்து விட்னேடன்" என்கிறீர்கள். இது ஒரு �0ியான 
அறிக்மைக, நீங்கள் நிமைனப்பமைத விட �ிகவும் துல்லிய�ானது; �0ண 
�னதிற்கு, செபாருட்படுத்தா�ல், அமைத எ0ிக்கிறது. புனித உத்னேவகம் 
பாபினே�ானிய உமை�க்குள் வீ�ப்பட்ட மூன்று இ ம் எபினே0ய 
�ிமைறப்பிடிக்கப்பட்டவர்க ின் மைபபிள் வழக்மைகப் னேபா�, 
தீப்பிழம்புக ின் செ�யல்பாட்மைட 0த்து செ�ய்யக்கூடிய �னநிமை�மைய 
உருவாக்கியுள் து; எதிர் �னநிமை� தன்னிச்மை�யான எ0ிப்மைப 
உருவாக்க�ாம்.

7. 113 : 26-32

கிறிஸ்தவ அறிவியலின் செதய்வீக செ�ட்டாபி�ிக்ஸ், கணிதத்தில் உள்  
முமைறமையப் னேபா�னேவ, தமை�கீழ் மூ�ம் ஆட்�ிமைய நிரூபிக்கிறது. 
உதா0ண�ாக: �த்தியத்தில் வலி இல்மை�, வலியில் உண்மை� இல்மை�; 
�னதில் ந0ம்பு இல்மை�, ந0ம்பில் �னம் இல்மை�; �னதில் எந்த 
விஷயமும் இல்மை�, விஷயத்தில் �னமும் இல்மை�; வாழ்க்மைகயில் எந்த 
விஷயமும் இல்மை�, �ற்றும் விஷயத்தில் வாழ்க்மைகயும் இல்மை�; நல்� 
விஷயம் இல்மை�, �ற்றும் விஷயத்தில் நல்�து இல்மை�.

8. 288 : 3-8

உண்மை�க்கும் பிமைழகளுக்கும் இமைடயி�ான அனு�ானப் னேபார் 
என்பது ஆன்�ீக உணர்வுகள் �ற்றும் செபாருள் பு�ன்க ின் �ாட்�ி 
ஆகியவற்றுக்கு இமைடனேயயான �ன னே�ாதல் �ட்டுனே�, �ற்றும் ஆவி 
�ற்றும் �ாம்�த்திற்கு இமைடயி�ான இந்த னேபார் நம்பிக்மைக �ற்றும் 
செதய்வீக அன்மைபப் பு0ிந்துசெகாள்வதன் மூ�ம் அமைனத்து 
னேகள்விகமை யும் தீர்க்கும்.

9. 243 : 4-9

செகாதிக்கும் எண்செணயிலிருந்து, உ�ிழும் உமை�யிலிருந்து, �ிங்கத்தின்
தாமைடக ிலிருந்து �னிதர்கமை  விடுவித்த நச்சு மைவப்பமை0 
பாதிப்பில்�ாத செதய்வீக அன்பு, ஒவ்செவாரு வயதிலும் 
னேநாயுற்றவர்கமை  குண�ாக்கி, பாவம் �ற்றும் �0ணத்மைத செவல்லும். 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.
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அது இனேயசுவின் ஆர்ப்பாட்டங்கமை  �ீறமுடியாத �க்தி �ற்றும் 
அன்பினால் முடிசூட்டியது.

10.   162 : 16-28

நமைடமுமைறயில் அறிவியலின் விதிகமை  வகுத்து, ஆ�ி0ியர் 
கடுமை�யான �ற்றும் நாள்பட்ட னேநாய்க ின் னே�ா��ான வடிவங்க ில் 
ஆனே0ாக்கியத்மைத �ீட்செடடுத்தார். சு0ப்பிகள் �ாற்றப்பட்டுள் ன, 
அமை�ப்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது, சுருக்கப்பட்ட மூட்டுகள் நீட்டப்பட்டுள் ன, 
கணுக்கால் மூட்டுகள் �ிருதுவானமைவ �ற்றும் னேக0ியஸ் எலும்புகள் 
ஆனே0ாக்கிய�ான நிமை�க்கு �ீட்கப்பட்டுள் ன. நான் நுமை0யீ0லின் 
இழந்த செபாருள் என்று அமைழக்கப்படுவமைத �ீட்செடடுத்னேதன், னே�லும் 
னேநாய் க0ி��ாக இருந்த இடத்தில் ஆனே0ாக்கிய�ான நிறுவனங்கள் 
நிறுவப்பட்டுள் ன. கி0ிஸ்டியன் �யின்ஸ் க0ி� னேநாமைய 
செ�யல்படுத்துவது னேபால் நிச்�யம் குண�ாக்குகிறது, ஏசெனனில் உயர் 
விதிமைய நிரூபிக்க கிறிஸ்தவ அறிவியலின் செதய்வீக செகாள்மைக பற்றிய 
முழுமை�யான பு0ிதல் �ட்டுனே� னேதமைவ.

11.   391 : 7-13, 18-28

னேநாயின் ஆ0ம்ப அல்�து னே�ம்பட்ட நிமை�களுக்கு குருட்டுத்தன�ாகவும் 
அமை�தியாகவும் ��ர்ப்பிப்பதற்கு பதி�ாக, அவர்களுக்கு எதி0ான 
கி ர்ச்�ியில் உயரும். �னதின் வலிமை�யால் நி0ாக0ிக்க முடியாத 
ஒற்மைற ஊடுருவும் வலிமைய நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் என்ற 
நம்பிக்மைகமையத் தவிர்க்கவும், இதன் மூ�ம் உடலில் வலியின் 
வ ர்ச்�ிமையத் தடுக்க�ாம். கடவு ின் எந்த �ட்டமும் இந்த முடிமைவ 
தடுக்காது.

உடல் "நான் உடம்பு �0ியில்மை�" என்று கூறும்னேபாது, ஒருனேபாதும் 
குற்றத்மைத ஒப்புக்செகாள் ாதீர்கள். செபாரு ால் னேப� முடியாது 
என்பதால், அது னேபசும் �னத்னேதாடு இருக்க னேவண்டும்; எனனேவ ஒரு 
எதிர்ப்னேபாடு அறிவிப்மைப �ந்திக்கவும். "எனக்கு உடம்பு �0ியில்மை�" 
என்று நீங்கள் செ�ான்னால், நீங்கள் குற்றத்மைத ஒப்புக்செகாள்கிறீர்கள். 
உங்கள் எதி0ி உங்கமை  நீதிபதியிடம் ஒப்பமைடப்பார் (�0ண �னம்), 
நீதிபதி உங்களுக்கு தண்டமைன வழங்குவார். னேநாய்க்கு தன்மைன 
ஏதாவது அறிவித்து அதன் செபயமை0 அறிவிக்க நுண்ணறிவு இல்மை�. 
�0ண �னம் �ட்டும் தன்மைன வாக்கியம் செ�ய்கிறது. ஆமைகயால் உங்கள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.
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செ�ாந்த னேநாய்கமை  நீங்கனே  ஏற்படுத்துங்கள், னே�லும் உங்களுக்கும் 
�ற்றவர்களுக்கும் நியாய�ாக இருங்கள்.

12.   393 : 16-24, 29-4

செதய்வீக �னம் ஆளுகிறது, அறிவியலில் �னிதன் கடவு ின் 
அ0�ாங்கத்மைத பி0திபலிக்கிறான் என்பமைத பு0ிந்துசெகாள்வதில் 
உறுதியாக இருங்கள். எந்தசெவாரு வலிமையயும் வீக்கத்மைதயும் 
செகாண்டிருக்க முடியாது என்பது சுய�ாகத் செத0ியும்னேபாது, எந்த 
வித�ான �ட்டத்தின் விமை வாகவும் செபாருள் வலிக்க�ாம், 
வீக்க�மைடய�ாம் �ற்றும் வீக்க�மைடய�ாம் என்று பயப்பட னேவண்டாம். 
நீங்கள் அடிக்கும் �0த்தின் தண்டு அல்�து நீட்டிய �ின் கம்பிமைய விட 
உங்கள் உடல் பதற்றம் அல்�து காயங்க ால் பாதிக்கப்படாது, அது 
�0ண �னதல்�.

�னிதன் ஒருனேபாதும் உடம்பு �0ியில்மை�, ஏசெனன்றால் �னம் உடம்பு 
�0ியில்மை� �ற்றும் செபாருள் இருக்க முடியாது. ஒரு செபாய்யான 
நம்பிக்மைக என்பது னே�ாதமைனயா ர் �ற்றும் னே�ாதிக்கப்பட்டவர், பாவம் 
�ற்றும் பாவி, னேநாய் �ற்றும் அதன் கா0ணம். னேநாயில் அமை�தியாக 
இருப்பது நல்�து; நம்பிக்மைகயுடன் இருப்பது இன்னும் �ிறந்தது; 
ஆனால் வியாதி உண்மை�யானதல்� என்பமைதயும் உண்மை� அதன் 
செவ ித்னேதாற்றத்மைத அழிக்க முடியும் என்பமைதயும் பு0ிந்துசெகாள்வனேத 
�ிறந்தது, ஏசெனன்றால் இந்த பு0ிதல் உ�க ாவிய �ற்றும் �0ியான 
தீர்வாகும்.

13.   120 : 11 (வஸ்து)-12

… செபாருள் �னிதனுக்கு எந்த நிபந்தமைனகமை யும் ஏற்படுத்தாது.

தின��ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் னே�0ி னேபக்கர் எடி

தின��ி செ2பம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், செ�ப்டம்பர் 19, 2021
தமை�ப்ப: வஸ்து

ஒவ்செவாரு நாளும் செஜபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பின0ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய 0ாஜ்யம் வா;"  செதய்வீக �த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க ிடமும் பா�த்மைத வ ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ ட்டும்!

�ர்ச் மைகனேயடு, கட்டுமை0 8, பி0ிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் செ�யல்களுக்கான விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்க ின் னேநாக்கங்கள் அல்�து செ�யல்கமை 
வினே0ாதனே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்னேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுனே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமை யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �னேகாத0த்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பி0திபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்னேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க ிலிருந்தும்,  தீர்க்கத0ி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆனே�ா�மைன,  செ�ல்வாக்கு செ�லுத்துதல் அல்�து தவறாக செ�ல்வாக்கு
செ�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட னேவண்டும்.

�ர்ச் மைகனேயடு, கட்டுமை0 8, பி0ிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி0�ிப்பு �னந� ஆனே�ா�மைனகளுக்கு எதி0ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பின0ின்
கடமை�யாகும்,  னே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ0து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ�ய்ய னேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கனேவா
புறக்கணிக்கனேவா கூடாது. அவருமைடய கி0ிமையக ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகனேயடு, கட்டுமை0 8, பி0ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி0�ான ப்மை ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயா0ிக்கப்பட்டது. இது னே�0ி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேஜம்ஸ் மைபபி ின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்க ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை  உள் டக்கியது.


