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தமை�ப்ப — ஆண்

ககால்டன் உமை�:  �ங்கீதம் 133 : 1

"இததா, �தகாதரர் ஒரு�ித்து வா�ம்பண்ணுகிறது எத்தமைன நன்மை�யும்
எத்தமைன இன்பமு�ானது."

செபாறுப்பு � ீதியான வா�ிப்பு:    ஆதியாக�ம் 1 : 26, 27
எகப�ியர் 4 : 4-6

26 பின்பு ததவன்: ந�து �ாய�ாகவும் ந�து ரூபத்தின்படிதயயும் 
�னுஷமைன உண்டாக்குதவா�ாக; அவர்கள் �முத்திரத்தின் 
�ச்�ங்கமை6யும், ஆகாயத்துப் பறமைவகமை6யும், 
�ிருகஜீவன்கமை6யும், பூ�ியமைனத்மைதயும், பூ�ியின்த�ல் ஊரும் 
�க�ப் பிராணிகமை6யும் ஆ6க்கடவர்கள் என்றார்.

27 ததவன் தம்முமைடய �ாய�ாக �னுஷமைனச் �ிருஷ்டித்தார், 
அவமைனத் ததவ�ாய�ாகதவ �ிருஷ்டித்தார், ஆணும் செபண்ணு�ாக 
அவர்கமை6ச் �ிருஷ்டித்தார்.

4 உங்களுக்கு உண்டான அமைழப்பினாத� நீங்கள் ஒதர நம்பிக்மைகக்கு
அமைழக்கப்பட்டதுதபா�, ஒதர �ரீரமும் ஒதர ஆவியும் உண்டு;

5 ஒதர கர்த்தரும், ஒதர விசுவா�மும், ஒதர ஞானஸ்நானமும்,
6 எல்�ாருக்கும் ஒதர ததவனும் பிதாவும் உண்டு; அவர் 

எல்�ார்த�லும், எல்�ாதராடும், உங்கள் எல்�ாருக்குள்ளும் 
இருக்கிறவர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.
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பாடம் பி��ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. க�ாத்தியர் 3 : 28

28 யூதசெனன்றும் கிதரக்கசெனன்று�ில்மை�, அடிமை�செயன்றும் 
சுயாதீனசெனன்று�ில்மை�, ஆசெணன்றும் செபண்செணன்று�ில்மை�; 
நீங்கசெ6ல்�ாரும் கிறிஸ்து இதயசுவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள்.

2. எக�க்கிகயல் 1 : 1 (க்கு  நடந்தது) (அந்த), 3 (க்கு  பூ�ா�ி) 
(�ற்றும்)

1 இப்தபாது அது நிமைறதவறியது...செ�ார்க்கம் திறக்கப்பட்டது, நான் 
கடவு6ின் தரி�னங்கமை6ப் பார்த்ததன்.

3 ஆ�ாரியரான எத�க்கிதயலுக்கு கர்த்தருமைடய வார்த்மைத 
செவ6ிப்பமைடயாக வந்தது,...கர்த்தருமைடய மைக அவன் த�ல் 
இருந்தது.

3. எக�க்கிகயல் 2 : 2-4 (க்கு 1st .)

2 இப்படி அவர் என்தனாதட தபசும்தபாது, ஆவி எனக்குள் வந்து, 
என்மைனக் காலுூன்றி நிற்கும்படி செ�ய்தது; அப்செபாழுது அவர் 
என்னுடதன தபசுகிறமைதக் தகட்தடன்.

3 அவர் என்மைன தநாக்கி: �னுபுத்திரதன, எனக்கு விதராத�ாய் 
எழும்பின க�கக்கார ஜாதியாகிய இஸ்ரதவல் புத்திரரிடத்திற்கு 
நான் உன்மைன அனுப்புகிதறன்; அவர்களும் அவர்கள் பிதாக்களும் 
இந்நாள்வமைரக்கும் எனக்கு விதராத�ாய்த் துதராகஞ்செ�ய்தார்கள்.

4 அவர்கள் கடினமுகமும் முரட்டாட்ட இருதயமுமுள்6.

4. எக�க்கிகயல் 3 : 27

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.
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27 நான் உன்தனாதட தபசும்தபாது, உன் வாமையத் திறப்தபன்; 
அப்செபாழுது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இன்னின்னமைத உமைரத்தார் 
என்று அவர்கத6ாதட செ�ால்வாய்; தகட்கிறவன் தகட்கட்டும், 
தக6ாதவன் தக6ாதிருக்கட்டும்; அவர்கள் க�கவீட்டார்.

5. எக�க்கிகயல் 11 : 16-20

16 ஆமைகயால் நான் அவர்கமை6த் தூர�ாகப் புறஜாதிகளுக்குள்த6 
துரத்தியிருந்தாலும், நான் அவர்கமை6த் தத�ங்க6ித� 
�ிதறடித்தாலும், நான் அவர்கள் தபான தத�ங்க6ில் அவர்களுக்குக் 
செகாஞ்� கா�த்துக்குப் பரிசுத்த ஸ்த��ாக இருப்தபன் என்று 
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உமைரக்கிறார் என்று செ�ால்.

17 ஆத�ால் நான் உங்கமை6 ஜனங்க6ிடதிலிருந்து த�ர்த்து, நீங்கள் 
�ிதறடிக்கப்பட்ட தத�ங்க6ிலிருந்து உங்கமை6க் கூட்டிக்செகாண்டு, 
இஸ்ரதவல் தத�த்மைத உங்களுக்குக் செகாடுப்தபன் என்று 
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உமைரக்கிறார். என்று செ�ால்லு.

18 அவர்கள் அங்தக வந்து, அதில் �ீசெயன்றிகழப்படத்தக்கதும் 
அருவருக்கப்படத்தக்கது�ாயிருக்கிறமைதசெயல்�ாம் அதிலிருந்து 
அகற்றுவார்கள்.

19 அவர்கள் என் கட்டமை6க6ின்படி நடந்து, என் நியாயங்கமை6க் மைகக்
செகாண்டு, அமைவக6ின்படி செ�ய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக 
இருதயத்மைத தந்து, அவர்கள் உள்6த்தில் புதிய 
ஆவிமையக்செகாடுத்து, கல்�ான இருதயத்மைத அவர்கள் 
�ாம்�த்திலிருந்து எடுத்துப்தபாட்டு, �மைதயான் இருதயத்மைத 
அவர்களுக்கு அருளுதவன்.

20 அவர்கள் என் ஜன�ாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள் 
ததவனாயிருப்தபன்.

6. கயாவான் 8 : 12 (க்கு  येशू)

12 பிறகு இதயசு தப�ினார்...

7. கயாவான் 10 : 30

30 நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிதறாம் என்றார்.
8. கயாவான் 15 : 1-17

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.
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1 நான் செ�ய்யான திராட்�ச்செ�டி, என் பிதா திராட்�த் ததாட்டக்காரர்.
2 என்னில் கனிசெகாடாதிருக்கிற செகாடி எதுதவா அமைத அவர் 

அறுத்துப்தபாடுகிறார்; கனிசெகாடுக்கிற செகாடி எதுதவா, அது அதிக 
கனிகமை6க் செகாடுக்கும்படி, அமைதச் சுத்தம்பண்ணுகிறார்.

3 நான் உங்களுக்குச் செ�ான்ன உபதத�த்தினாத� நீங்கள் 
இப்செபாழுதத சுத்த�ாயிருக்கிறீர்கள்.

4 என்னில் நிமை�த்திருங்கள், நானும் உங்க6ில் நிமை�த்திருப்தபன்; 
செகாடியானது திராட்�ச்செ�டியில் நிமை�த்திராவிட்டால் அது 
தானாய்க் கனிசெகாடுக்க�ாட்டாததுதபா�, நீங்களும் என்னில் 
நிமை�த்திராவிட்டால், கனிசெகாடுக்க�ாட்டீர்கள்.

5 நாதன திராட்�ச்செ�டி, நீங்கள் செகாடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் 
அவனிலும் நிமை�த்திருந்தால், அவன் �ிகுந்த கனிகமை6க் 
செகாடுப்பான்; என்மைனயல்�ா�ல் உங்க6ால் ஒன்றும் 
செ�ய்யக்கூடாது.

6 ஒருவன் என்னில் நிமை�த்திராவிட்டால், செவ6ிதய எறியுண்ட 
செகாடிமையப்தபா� அவன் எறியுண்டு உ�ர்ந்து தபாவான்; 
அப்படிப்பட்டமைவகமை6ச் த�ர்த்து, அக்கினியித� தபாடுகிறார்கள்; 
அமைவகள் எரிந்துதபாம்.

7 நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்மைதகள் உங்க6ிலும் 
நிமை�த்திருந்தால், நீங்கள் தகட்டுக்செகாள்வசெததுதவா அது 
உங்களுக்குச் செ�ய்யப்படும்.

8 நீங்கள் �ிகுந்த கனிகமை6க் செகாடுப்பதினால் என் பிதா 
�கிமை�ப்படுவார், எனக்கும் �ீஷராயிருப்பீர்கள்.

9 பிதா என்னில் அன்பாயிருக்கிறதுதபா� நானும் உங்க6ில் 
அன்பாயிருக்கிதறன்; என்னுமைடய அன்பித� நிமை�த்திருங்கள்.

10 நான் என் பிதாவின் கற்பமைனகமை6க் மைகக்செகாண்டு அவருமைடய 
அன்பித� நிமை�த்திருக்கிறதுதபா�, நீங்களும் என் 
கற்பமைனகமை6க் மைகக்செகாண்டிருந்தால், என்னுமைடய அன்பித� 
நிமை�த்திருப்பீர்கள்.

11 என்னுமைடய �ந்ததாஷம் உங்க6ில் நிமை�த்திருக்கும்படிக்கும், 
உங்கள் �ந்ததாஷம் நிமைறவாயிருக்கும்படிக்கும், இமைவகமை6 
உங்களுக்குச் செ�ான்தனன்.

12 நான் உங்க6ில் அன்பாயிருக்கிறதுதபா� நீங்களும் 
ஒருவரிசெ�ாருவர் அன்பாயிருக்கதவண்டுசெ�ன்பதத என்னுமைடய 
கற்பமைனயாயிருக்கிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.
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13 ஒருவன் தன் �ிதநகிதருக்காகத் தன் ஜீவமைனக் செகாடுக்கிற 
அன்பிலும் அதிக�ான அன்பு ஒருவரிடத்திலு�ில்மை�.

14 நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற யாமைவயும் நீங்கள் 
செ�ய்வீர்க6ானால், என் �ிதநகிதராயிருப்பீர்கள்.

15 இனி நான் உங்கமை6 ஊழியக்காரசெரன்று செ�ால்லுகிறதில்மை�, 
ஊழியக்காரன் தன் எஜ�ான் செ�ய்கிறமைத அறிய�ாட்டான். நான் 
உங்கமை6ச் �ிதநகிதர் என்தறன், ஏசெனனில் என் பிதாவினிடத்தில் 
நான் தகள்விப்பட்ட எல்�ாவற்மைறயும் உங்களுக்கு அறிவித்ததன்.

16 நீங்கள் என்மைனத் செதரிந்துசெகாள்6வில்மை�, நான் உங்கமை6த் 
செதரிந்துசெகாண்தடன்; நீங்கள் என் நா�த்தினாத� பிதாமைவக் 
தகட்டுக்செகாள்வது எதுதவா, அமைத அவர் உங்களுக்குக் 
செகாடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் தபாய்க் கனிசெகாடுக்கும்படிக்கும், 
உங்கள் கனி நிமை�த்திருக்கும்படிக்கும், நான் உங்கமை6 
ஏற்படுத்திதனன்.

17 நீங்கள் ஒருவரிசெ�ாருவர் அன்பாயிருக்கதவண்டுசெ�ன்தற 
இமைவகமை6 உங்களுக்குக் கற்பிக்கிதறன்.

9. எகப�ியர் 4 : 1-3, 13-16, 23, 24, 31, 32

1 ஆத�ால், கர்த்தர்நி�ித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்குச் 
செ�ால்லுகிற புத்திசெயன்னசெவனில், நீங்கள் அமைழக்கப்பட்ட 
அமைழப்புக்குப் பாத்திரவான்க6ாய் நடந்து,

2 �ிகுந்த �னத்தாழ்மை�யும் �ாந்தமும் நீடிய செபாறுமை�யும் 
உமைடயவர்க6ாய், அன்பினால் ஒருவமைரசெயாருவர் தாங்கி,

3 ��ாதானக்கட்டினால் ஆவியின் ஒருமை�மையக் 
காத்துக்செகாள்வதற்கு ஜாக்கிரமைதயாயிருங்கள்.

13 அவர், �ி�மைர அப்தபாஸ்த�ராகவும், �ி�மைரத் 
தீர்க்கதரி�ிக6ாகவும், �ி�மைரச் சுவித�ஷகராகவும், �ி�மைர 
த�ய்ப்பராகவும், தபாதகராகவும் ஏற்படுத்தினார்.

14 நாம் இனிக் குழந்மைதக6ாயிரா�ல், �னுஷருமைடய சூதும் 
வஞ்�ிக்கிறதற்தகதுவான தந்திரமுமுள்6 தபாதக�ாய் ப�வித 
காற்றினாத� அமை�கமை6ப்தபா� அடிபட்டு 
அமை�கிறவர்க6ாயிரா�ல்,

15 அன்புடன் �த்தியத்மைதக் மைகசெகாண்டு தமை�யாகிய 
கிறிஸ்துவுக்குள் எல்�ாவற்றித�யும், நாம் 
வ6ருகிறவர்க6ாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் செ�ய்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.
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16 அவராத� �ரீரம் முழுதும், அதற்கு உதவியாயிருக்கிற �க� 
கணுக்க6ினாலும் இமை�வாய்க் கட்டி இமைணக்கப்பட்டு, ஒவ்செவாரு 
அவயவமும் தன்தன் அ6வுக்குத்தக்கதாய்க் கிரிமையசெ�ய்கிறபடிதய,
அது அன்பினாத� தனக்கு பக்திவிருத்தி 
உண்டாக்குகிறதற்தகதுவாகச் �ரீரவ6ர்ச்�ிமைய உண்டாக்குகிறது.

23 உங்கள் உள்6த்தித� புதிதான ஆவியுள்6வர்க6ாகி,
24 செ�ய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் ததவனுமைடய �ாய�ாக 

�ிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய �னுஷமைனத் தரித்துக்செகாள்ளுங்கள்.
31 �க�வித�ான க�ப்பும், தகாபமும், மூர்க்கமும், கூக்குரலும், 

தூஷணமும், �ற்ற எந்தத் துர்க்குணமும் உங்கமை6விட்டு 
நீங்கக்கடவது.

32 ஒருவருக்செகாருவர் தயவாயும் �னஉருக்க�ாயும் இருந்து, 
கிறிஸ்துவுக்குள் ததவன் உங்களுக்கு �ன்னித்ததுதபா�, நீங்களும் 
ஒருவருக்காருவர் �ன்னியுங்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 502 : 29-5

ஒதர ஒரு பமைடப்பா6ியும் ஒரு பமைடப்பும் �ட்டுத� உள்6து. இந்த பமைடப்பு
ஆன்�ீக கருத்துக்கள் �ற்றும் அவற்றின் அமைடயா6ங்கள், எல்மை�யற்ற 
�னதில் தழுவி எப்தபாதும் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த எண்ணங்கள் 
எல்மை�யற்றது முதல் முடிவிலி வமைர இருக்கும், த�லும் உயர்ந்த 
கருத்துக்கள் கடவு6ின் �கன்கள் �ற்றும் �கள்கள்.

2. 515 : 21 (ஆண்)-24

கடவு6ின் �கன்கள் �ற்றும் �கள்கள் - எல்�ா தயா�மைனகளுக்கும் 
�னிதன் குடும்பப் செபயர். கடவுள் செகாடுக்கும் அமைனத்தும் அவனுடன் 
இணக்க�ாக நகர்கின்றன, நன்மை� �ற்றும் �க்திமையப் 
பிரதிபலிக்கின்றன.

3. 31 : 4-11

�ாம்�த்திற்கு எந்த செதாடர்பும் இல்மை� என்பமைத இதயசு 
ஒப்புக்செகாண்டார். அவர் செ�ான்னார்: "பூ�ியில் யாமைரயும் உங்கள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.
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தந்மைத என்று அமைழக்காதீர்கள்: ஏசெனன்றால் ஒருவர் பரத�ாகத்தில் 
உங்கள் தந்மைத." அவர் �ீண்டும் தகட்டார்: "என் அம்�ா யார், என் 
�தகாதரர்கள் யார்," என்று அவர் தனது தந்மைதயின் விருப்பத்மைத 
செ�ய்கிறார் என்பமைதக் குறிக்கிறது. அவர் எந்த �னிதமைனயும் தந்மைத 
என்ற செபயரில் அமைழத்ததாக எங்க6ிடம் எந்த பதிவும் இல்மை�. அவர் 
ஆவியானவமைர, கடவுமை6, ஒதர பமைடப்பா6ியாக அங்கீகரித்தார், 
எனதவ அமைனவரின் தந்மைத.

4. 26 : 10-14

கிறிஸ்து ஆவியானவர், இதயசு தனது செ�ாந்த அறிக்மைகக6ில் 
சுட்டிக்காட்டினார்: "நாதன வழி, உண்மை� �ற்றும் வாழ்க்மைக;" "நானும் 
என் தந்மைதயும் ஒன்று." இந்த கிறிஸ்து, அல்�து �னிதனாகிய 
இதயசுவின் செதய்வீகம், அவருமைடய செதய்வீக குணம், செதய்வீகத்தன்மை�
அவமைர உயிரூட்டியது.

5. 525 : 7-16

பின்வருபமைவ செவவ்தவறு செ�ாழிக6ில் �னிதன் என்ற செ�ால்லுக்குச் 
���ானமைவ. �ாக்�னில், �னிதகு�ம், ஒரு செபண், யாராவது; 
செவல்ஷ் செ�ாழியில், த�த� எழுவது, - முதன்மை� உணர்வு படம், 
வடிவம்; எபிதரய செ�ாழியில், உருவம், ஒற்றுமை�; ஐஸ்�ாந்தில், 
�னம். பின்வரும் செ�ாழிசெபயர்ப்பு ஐஸ்�ாந்து செ�ாழியில் இருந்து: -

த�லும் கடவுள் செ�ான்னார், நம் �னமைதயும், நம் ததாற்றத்மைதயும் 
பின்பற்றி �னிதமைன உருவாக்குதவாம், கடவுள் �னிதமைன அவரது 
�னதிற்கு பின் பமைடத்தார்; கடவு6ின் �னம் அவமைர வடிவமை�த்த 
பிறகு, அவர் அவர்கமை6 ஆணாகவும் செபண்ணாகவும் 
வடிவமை�த்தார்.

6. 524 : 17-27 (க்கு ,)

ஒதர கட்டமை6யால், �னம் ஆண் �ற்றும் செபண் இருவமைரயும் 
உருவாக்கியது. ஒரு செபாருள் அமை�ப்பு எப்படி �னிதனின் அடிப்பமைடயாக
�ாறும்? புத்தி�ாலித்தன�ில்�ாதவர்கள் எப்படி �னதின் ஊடக�ாக 
�ாறுகிறார்கள், பிமைழகள் உண்மை�மைய செவ6ிப்படுத்துபவர்க6ாக 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், செ�ப்டம்பர் 5, 2021
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இருக்க முடியும்? செபாருள் என்பது ஆவியின் பிரதிபலிப்பு அல்�, ஆனால்
கடவுள் அவருமைடய அமைனத்து பமைடப்புக6ிலும் பிரதிபலிக்கிறார். 
அவருமைடய பமைடப்புக்கு இது கூடுத�ாக உள்6தா அல்�து 
உண்மை�யற்றதா? இது உண்மை�யா, அல்�து இது �னிதமைனயும் 
கடவுமை6யும் பற்றிய செபாய்யா?

அது செபாய்யாக இருக்க தவண்டும்,

7. 191 : 4-17

�னிதர்கள் ஒன்றுக்கு த�ற்பட்ட �னம், ஒன்றுக்கு த�ற்பட்ட கடவுள் என்ற 
�ாமையமைய மைகவிடுவதால், கடவு6ின் �ாயலில் �னிதன் ததான்றுவான், 
இந்த நித்திய �னிதன் அந்த உருவத்தில் எந்த செபாருளும் இல்மை�.

ஒரு செபாரு6ாக, தத்துவார்த்த வாழ்க்மைக அடிப்பமைடயானது இருப்பின் 
தவறான புரித�ாகக் காணப்படுகிறது, �னிதனின் ஆன்�ீக �ற்றும் 
செதய்வீகக் செகாள்மைக �னித �ிந்தமைனயின் �தீு விவரிக்கிறது �ற்றும் 
"�ிறு குழந்மைத இருந்த இடத்திற்கு"-ஒரு புதிய-முதியவரின் பிறப்புக்கு 
கூட வழிவகுக்கிறது தயா�மைன, ஆன்�ீக உணர்வு �ற்றும் வாழ்க்மைக 
உள்6டக்கியது. இவ்வாறு முழு பூ�ியும் உண்மை�யின் மூ�ம் அதன் 
செவ6ிச்�த்தின் �தீு உரு�ாறி, பிமைழயின் இருமை6 விரட்டுகிறது.

�னித �ிந்தமைன தன்மைனத்தாதன திணிக்கப்பட்ட செபாருள் �ற்றும் 
அடிமை�த்தனத்திலிருந்து விடுவிக்க தவண்டும்.

8. 399: 3-10, 23-28 (க்கு 2nd.)

�ி� செபாருள் த�ர்க்மைககள் தநாமைய உருவாக்குகின்றன என்று நீங்கள் 
கூறுகிறீர்கள்; ஆனால் உடல் உடல் தநாமைய உண்டாக்கினால், என்ன 
செபாருள் ஏற்பட்டது என்பமைத செபாரு6ால் குணப்படுத்த முடியு�ா? �ரண 
�னம் �ருந்மைத பரிந்துமைரத்து அமைத நிர்வகிக்கிறது. �ரண �னம் 
உடற்பயிற்�ிமைய திட்ட�ிட்டு உடமை� �ி� இயக்கங்க6ின் மூ�ம் 
மைவக்கிறது. எந்த இமைரப்மைப வாயுவும் குவிகிறது, ஒரு இரக�ியத�ா 
அல்�து க�மைவதயா செ�யல்பட முடியாது, �ரண �ிந்தமைனயின் 
செ�யமை�த் தவிர, �ரண �னம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.
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அறிவியல்பூர்வ�ாகப் பார்த்தால், �ாமையயிலிருந்து விடுபட்டு, செபாருள் 
�ார்ந்த நம்பிக்மைககமை6 உருவாக்குவதற்கு �ரண �னம் இல்மை�. இந்த 
தவறான செபயர் ஒரு நிறுவனம் அல்�. இது விஷயத்தின் ஒரு தவறான 
உணர்வு �ட்டுத�, ஏசெனன்றால் செபாருள் விதவக�ானதாக இல்மை�. ஒரு
�னம், கடவுள், எந்த �ரண கருத்துக்கமை6யும் செகாண்டிருக்கவில்மை�. 
உண்மை�யான அமைனத்தும் இந்த அழியாத �னத்தில் 
த�ர்க்கப்பட்டுள்6து.

9. 205 : 22-27

ஒரு �னம் இருக்கிறது என்பமைத நாம் உணரும்தபாது, நம்மை�ப் 
தபா�தவ நம் அண்மைட வீட்டாமைரயும் தந�ிக்க தவண்டும் என்ற 
செதய்வீக �ட்டம் செவ6ிப்படுகிறது; ப� ஆளும் �னதின் �ீதான 
நம்பிக்மைக ஒரு �னமைத, ஒதர கடவுமை6 தநாக்கி �னிதனின் 
இயல்பான தபாக்கிற்கு இமைடயூறு விமை6விக்கிறது, த�லும் சுயந�ம் 
ஆட்�ி செ�ய்யும் எதிர் வழிக6ில் �னித �ிந்தமைனமைய வழிநடத்துகிறது.

10.   112 : 16-21 (க்கு கிறிஸ்து-கயா�மைன)

கிறிஸ்தவ அறிவியலின் எல்மை�யற்ற ஒருவரிட�ிருந்து ஒரு
தகாட்பாடு �ற்றும் அதன் எல்மை�யற்ற தயா�மைன வருகிறது,  இந்த
முடிவிலியுடன் ஆன்�ீக விதிகள்,  �ட்டங்கள் �ற்றும் அவற்றின்
ஆர்ப்பாட்டம் ஆகியமைவ வருகின்றன,  அமைவ �ிறந்த செகாடுப்பவமைரப்
தபா�தவ "தநற்றும் இன்றும் என்றும் என்றும் உள்6ன"  ஏசெனனில்
குணப்படுத்துதலின் செதய்வீகக் தகாட்பாடு �ற்றும் கிறிஸ்துவின்
தயா�மைன ...

11.   226 : 25-29

செநாண்டி,  காது தக6ாததார்,  ஊமை�,  பார்மைவயற்தறார்,
தநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள்,  புத்தி�ாலிகள்,  பாவி,  நான் அவர்க6ின்
செ�ாந்த நம்பிக்மைகக6ின் அடிமை�த்தனத்திலிருந்தும்,
பார்தவான்க6ின் கல்வி முமைறக6ிலிருந்தும் காப்பாற்ற
விரும்பிதனன்.  இஸ்தரல் குழந்மைதகமை6 அடிமை�த்தனத்தில்
மைவத்திருங்கள்.

12.   228 : 11-19

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.
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�னிதனின் அடிமை�த்தனம் முமைறயானது அல்�. �னிதன் தனது 
சுதந்திர பாரம்பரியத்மைத, செபாருள் பு�ன்க6ின் �தீு கடவுள் செகாடுத்த 
ஆதிக்கத்தில் நுமைழயும் தபாது அது நின்றுவிடும். �ர்வவல்�மை�யுள்6 
கடவு6ின் செபயரில் இறந்தவர்கள் ஒருநாள் தங்கள் சுதந்திரத்மைத 
உறுதிப்படுத்துவார்கள். பின்னர் அவர்கள் செதய்வீக அறிவியமை�ப் 
புரிந்துசெகாள்வதன் மூ�ம் தங்கள் உடல்கமை6க் கட்டுப்படுத்துவார்கள். 
அவர்க6ின் தற்தபாமைதய நம்பிக்மைககமை6 மைகவிட்டு, அவர்கள் 
நல்லிணக்கத்மைத ஆன்�ீக யதார்த்த�ாகவும், முரண்பாட்மைட செபாருள் 
உண்மை�யற்றதாகவும் அங்கீகரிப்பார்கள்.

13.   227 : 14-26

�னிதனின் உரிமை�கமை6 உணர்ந்து, அமைனத்து ஒடுக்குமுமைறக6ின் 
அழிமைவ நாம் முன்னறிவிப்பதில் தவறில்மை�. அடிமை�த்தனம் என்பது 
�னிதனின் நியாய�ான நிமை� அல்�. கடவுள் �னிதமைன 
விடுதமை�யாக்கினார். பால் கூறினார், "நான் சுதந்திர�ாக பிறந்ததன்." 
அமைனத்து ஆண்களும் சுதந்திர�ாக இருக்க தவண்டும். "கர்த்தருமைடய 
ஆவி எங்தக இருக்கிறது, அங்தக சுதந்திரம் இருக்கிறது." அன்பும் 
உண்மை�யும் விடுவிக்கின்றன, ஆனால் தீமை�யும் பிமைழயும் 
�ிமைறப்பிடிக்க வழிவகுக்கிறது.

கிறிஸ்தவ அறிவியல் சுதந்திரத்தின் தரத்மைத உயர்த்துகிறது �ற்றும் 
அழுகிறது: "என்மைனப் பின்செதாடரவும்! தநாய், பாவம் �ற்றும் 
�ரணத்தின் அடிமை�த்தனத்திலிருந்து தப்பிக்க!" இதயசு வழிமையக் 
குறிப்பிட்டார். உ�க குடி�க்கத6, "கடவு6ின் குழந்மைதக6ின் புகழ்செபற்ற 
சுதந்திரத்மைத" ஏற்றுக்செகாண்டு சுதந்திர�ாக இருங்கள்! இது உங்கள் 
செதய்வீக உரிமை�.

தின��ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் த�ரி தபக்கர் எடி

தின��ி செ3பம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், செ�ப்டம்பர் 5, 2021
தமை�ப்ப: ஆண்

ஒவ்செவாரு நாளும் செஜபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  செதய்வீக �த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை6யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க6ிடமும் பா�த்மைத வ6ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ6ட்டும்!
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கநாக்கங்கள் �ற்றும் செ�யல்களுக்கான விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்க6ின் தநாக்கங்கள் அல்�து செ�யல்கமை6
விதராதத�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுத� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமை6யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �தகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ததாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க6ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆத�ா�மைன,  செ�ல்வாக்கு செ�லுத்துதல் அல்�து தவறாக செ�ல்வாக்கு
செ�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தவண்டும்.
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கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆத�ா�மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  த�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ�ய்ய தவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதவா
புறக்கணிக்கதவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக6ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.
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_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை6ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபி6ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க6ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை6 உள்6டக்கியது.


