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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஆகஸ்ட் 14, 2022

தமை�ப்ப — ஆத்�ா

ககால்டன் உமை�:  சங்கதீம் 23: 3

"அவர் என் ஆத்து�ாமைவத் தேதற்றி, தம்முமைடய நா�த்தினி�ித்தம்
என்மைன நீதியின் பாமைதகளில் நடத்துகிறார்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  சங்கதீம் 
139: 1-10

1 கர்த்தாதேவ, நீர் என்மைன ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர்.
2 என் உட்காருதமை�யும் என் எழுந்திருக்குதமை�யும் நீர் 

அறிந்திருக்கிறீர்; என் நிமைனவுகமைளத் தூரத்திலிருந்து அறிகிறீர்.
3 நான் நடந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் என்மைனச் சூழ்ந்திருக்கிறீர்; என்

வழிகளெளல்�ாம் உ�க்குத் ளெதரியும்.
4 என் நாவில் ளெ:ால் பிறவாததற்குமுன்தேன, இதேதா, கர்த்தாதேவ, 

அமைதளெயல்�ாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர்.
5 முற்புறத்திலும் பிற்புறத்திலும் நீர் என்மைன ளெநருக்கி, உ�து கரத்மைத

என்தே�ல் மைவக்கிறீர்.
6 இந்த அறிவு எனக்கு �ிகுந்த ஆச்:ரியமும், எனக்கு எட்டாத 

உயரமு�ாயிருக்கிறது.
7 உம்முமைடய ஆவிக்கு �மைறவாக எங்தேக தேபாதேவன்? உம்முமைடய 

:முகத்மைத விட்டு எங்தேக ஓடுதேவன்?

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேCம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ:னங்களிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 2ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 14, 2022
தமை�ப்ப: ஆத்�ா

8 நான் வானத்திற்கு ஏறினாலும் நீர் அங்தேக இருக்கிறீர்; நான் 
பாதாளத்தில் படுக்மைக தேபாட்டாலும், நீர் அங்தேகயும் இருக்கிறீர்.

9 நான் விடியற்கா�த்துச் ளெ:ட்மைடகமைள எடுத்து, :முத்திரத்தின் 
கமைடயாந்தரங்களிதே� தேபாய்த் தங்கினாலும்,

10 அங்தேகயும் உ�து மைக என்மைன நடத்தும், உ�து வ�துகரம் 
என்மைனப் பிடிக்கும்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கதீம் 103: 1-6, 13, 14 (க்கு;), 15-22 

1 என் ஆத்து�ாதேவ, கர்த்தமைர ஸ்தேதாத்திரி; என் முழு உள்ளதே�, 
அவருமைடய பரிசுத்த நா�த்மைத ஸ்தேதாத்திரி.

2 என் ஆத்து�ாதேவ, கர்த்தமைர ஸ்தேதாத்திரி; அவர் ளெ:ய்த :க� 
உபகாரங்கமைளயும் �றவாதேத.

3 அவர் உன் அக்கிர�ங்கமைளளெயல்�ாம் �ன்னித்து, உன் 
தேநாய்கமைளளெயல்�ாம் குண�ாக்கி,

4 உன் பிராணமைன அழிவுக்கு வி�க்கி�ீட்டு, உன்மைனக் 
கிருமைபயினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி,

5 நன்மை�யினால் உன் வாமையத் திருப்தியாக்குகிறார்; கழுகுக்குச் 
:�ான�ாய் உன் வயது திரும்ப வா� வயதுதேபா�ாகிறது.

6 ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர் நீதிமையயும் நியாயத்மைதயும் 
ளெ:ய்கிறார்.

13 தகப்பன் தன் பிள்மைளகளுக்கு இரங்குகிறதுதேபா�, கர்த்தர் த�க்குப்
பயந்தவர்களுக்கு இரங்குகிறார்.

14 நம்முமைடய உருவம் இன்னளெதன்று அவர் அறிவார்; நாம் 
�ண்ளெணன்று நிமைனவுகூருகிறார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேCம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ:னங்களிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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15 �னுஷனுமைடய நாட்கள் புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது, ளெவளியின் 
புஷ்பத்மைதப்தேபா� பூக்கிறான்.

16 காற்று அதின்தே�ல் வீ:ினவுடதேன அது இல்�ா�ற்தேபாயிற்று, அது 
இருந்த இடமும் இனி அமைத அறியாது.

17 கர்த்தருமைடய கிருமைபதேயா அவருக்குப் பயந்தவர்கள்தே�லும், 
அவருமைடய நீதி அவர்கள் பிள்மைளகளுமைடய பிள்மைளகள்தே�லும் 
அநாதியாய் என்ளெறன்மைறக்கும் உள்ளது.

18 அவருமைடய உடன்படிக்மைகமையக் மைகக்ளெகாண்டு, அவருமைடய 
கட்டமைளகளின்படி ளெ:ய்ய நிமைனக்கிறவர்கள் தே�தே�தேய உள்ளது.

19 கர்த்தர் வானங்களில் த�து :ிங்கா:னத்மைத ஸ்தாபித்திருக்கிறார்; 
அவருமைடய ராCரிகம் :ர்வத்மைதயும் ஆளுகிறது.

20 கர்த்தருமைடய வார்த்மைதமையக்தேகட்டு, அவருமைடய வ:னத்தின்படி 
ளெ:ய்கிற ப�த்த :வுரியவான்களாகிய அவருமைடய தூதர்கதேள, 
அவமைர ஸ்தேதாத்திரியுங்கள்.

21 கர்த்தருக்குப் பிரிய�ானமைதச் ளெ:ய்து, அவர் 
பணிவிமைடக்காரராயிருக்கிற அவருமைடய :ர்வதே:மைனகதேள, 
அவமைர ஸ்தேதாத்திரியுங்கள்.

22 கர்த்தர் ஆளுகிற எவ்விடங்களிலுமுள்ள அவருமைடய :க� 
கிரிமையகதேள, அவமைர ஸ்தேதாத்திரியுங்கள்; என் ஆத்து�ாதேவ 
கர்த்தமைர ஸ்தேதாத்திரி.

2. லூக்கா 4: 14-21

14 பின்பு இதேயசு ஆவியானவருமைடய ப�த்தினாதே� கலிதே�யாவுக்குத் 
திரும்பிப் தேபானார். அவருமைடய கீர்த்தி சுற்றிலும் இருக்கிற 
தேத:ளெ�ங்கும் பரம்பிற்று.

15 அவர்களுமைடய ளெCப ஆ�யங்களில் அவர் உபதேத:ித்து, 
எல்�ாராலும் புகழப்பட்டார்.

16 தான் வளர்ந்த ஊராகிய நா:தேரத்துக்கு அவர் வந்து, தம்முமைடய 
வழக்கத்தின்படிதேய ஓய்வுநாளில் ளெCபஆ�யத்தில் பிரதேவ:ித்து, 
வா:ிக்க எழுந்து நின்றார்.

17 அப்ளெபாழுது ஏ:ாயா தீர்க்கதரி:ியின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் 
ளெகாடுக்கப்பட்டது. அவர் புஸ்தகத்மைத விரித்ததேபாது:

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேCம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ:னங்களிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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18 கர்த்தருமைடய ஆவியானவர் என்தே�லிருக்கிறார்; தரித்திரருக்குச் 
சுவிதே:ஷத்மைதப் பிர:ங்கிக்கும்படி என்மைன 
அபிதேஷகம்பண்ணினார்; இருதயம் நருங்குண்டவர்கமைளக் 
குண�ாக்கவும், :ிமைறப்பட்டவர்களுக்கு விடுதமை�மையயும், 
குருடருக்குப் பார்மைவமையயும் பிர:ித்தப்படுத்தவும், 
ளெநாறுங்குண்டவர்கமைள விடுதமை�யாக்கவும்,

19 கர்த்தருமைடய அநுக்கிரக வருஷத்மைதப் பிர:ித்தப்படுத்தவும், 
என்மைன அனுப்பினார், என்று எழுதியிருக்கிற இடத்மைத அவர் 
கண்டு,

20 வா:ித்து, புஸ்தகத்மைதச் சுருட்டி, பணிவிமைடக்காரனிடத்தில் 
ளெகாடுத்து, உட்கார்ந்தார். ளெCபஆ�யத்திலுள்ள எல்�ாருமைடய 
கண்களும் அவர்தே�ல் தேநாக்க�ாயிருந்தது.

21 அப்ளெபாழுது அவர் அவர்கதேளாதேட தேப:த்ளெதாடங்கி: உங்கள் 
காதுகள் தேகட்க இந்த தேவதவாக்கியம் இன்மைறயத்தினம் 
நிமைறதேவறிற்று என்றார்.

3. லூக்கா 13: 10-17

10 ஒரு ஓய்வுநாளில் அவர் ளெCபஆ�யத்தில் 
தேபாதகம்பண்ணிக்ளெகாண்டிருந்தார்.

11 அப்ளெபாழுது பதிளெனட்டு வருஷ�ாய்ப் ப�வீனப்படுத்தும் ஆவிமையக்
ளெகாண்ட ஒரு ஸ்திரீ அங்தேகயிருந்தாள். அவள் எவ்வளவும் 
நி�ிரக்கூடாத கூனியாயிருந்தாள்.

12 இதேயசு அவமைளக் கண்டு, தம்�ிடத்தில் அமைழத்து: ஸ்திரீதேய, உன் 
ப�வீனத்தினின்று விடுதமை�யாக்கப்பட்டாய் என்று ளெ:ால்லி,

13 அவள்தே�ல் த�து மைககமைள மைவத்தார்; உடதேன அவள் நி�ிர்ந்து, 
தேதவமைன �கிமை�ப்படுத்தினாள்.

14 இதேயசு ஓய்வுநாளிதே� ளெ:ாஸ்த�ாக்கினபடியால், 
ளெCபஆ�யத்தமை�வன் தேகாப�மைடந்து, Cனங்கமைள தேநாக்கி: 
தேவமை�ளெ:ய்கிறதற்கு ஆறுநாள் உண்தேட, அந்த நாட்களிதே� நீங்கள் 
வந்து ளெ:ாஸ்த�ாக்கிக்ளெகாள்ளுங்கள், ஓய்வுநாளிதே� அப்படிச் 
ளெ:ய்ய�ாகாது என்றான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேCம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ:னங்களிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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15 கர்த்தர் அவனுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: �ாயக்காரதேன, உங்களில் 
எவனும் ஓய்வுநாளில் தன் எருமைதயாவது தன் கழுமைதமையயாவது 
ளெதாழுவத்திலிருந்து அவிழ்த்துக்ளெகாண்டுதேபாய், அதற்குத் 
தண்ணீர் காட்டுகிறதில்மை�யா?

16 இதேதா, :ாத்தான் பதிளெனட்டு வருஷ�ாய்க் கட்டியிருந்த 
ஆபிரகா�ின் கு�ாரத்தியாகிய இவமைள ஓய்வுநாளில் 
இந்தக்கட்டிலிருந்து அவிழ்த்துவிடதேவண்டியதில்மை�யா என்றார்.

17 அவர் அப்படிச் ளெ:ான்னதேபாது, அவமைர விதேராதித்திருந்த 
அமைனவரும் ளெவட்கப்பட்டார்கள். Cனங்களெளல்�ாரும் அவரால் 
ளெ:ய்யப்பட்ட :க� �கிமை�யான ளெ:ய்மைககமைளக்குறித்தும் 
:ந்தேதாஷப்பட்டார்கள்.

4. �த்கதயு 10: 1, 5 (க்கு 3rd,), 8, 20, 28 (க்கு:), 29-31, 42

1 அப்ளெபாழுது, அவர் தம்முமைடய பன்னிரண்டு :ீஷர்கமைளயும் 
தம்�ிடத்தில் வரவமைழத்து, அசுத்த ஆவிகமைளத் துரத்தவும், :க� 
வியாதிகமைளயும், :க� தேநாய்கமைளயும் நீக்கவும் அவர்களுக்கு 
அதிகாரம் ளெகாடுத்தார்.

5 இந்தப் பன்னிருவமைரயும் இதேயசு அனுப்புமைகயில், 
அவர்களுக்குக் கட்டமைளயிட்டுச் ளெ:ான்னது என்னளெவன்றால்: 
நீங்கள் புறCாதியார் நாட்டுக்குப் தேபாகா�லும், :�ாரியர் 
பட்டணங்களில் பிரதேவ:ியா�லும்,

8 வியாதியுள்ளவர்கமைளச் ளெ:ாஸ்த�ாக்குங்கள், 
குஷ்டதேராகிகமைளச் சுத்தம்பண்ணுங்கள், �ரித்தேதாமைர 
எழுப்புங்கள், பி:ாசுகமைளத் துரத்துங்கள்; இ�வ:�ாய்ப் 
ளெபற்றீர்கள் இ�வ:�ாய்க் ளெகாடுங்கள்.

20 தேபசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்�, உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவதேர
உங்களிலிருந்து தேபசுகிறவர்.

28 ஆத்து�ாமைவக் ளெகால்� வல்�வர்களாயிரா�ல், :ரீரத்மைத 
�ாத்திரம் ளெகால்லுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்படதேவண்டாம்; 
ஆத்து�ாமைவயும் :ரீரத்மைதயும் நரகத்திதே� அழிக்க 
வல்�வருக்தேக பயப்படுங்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேCம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ:னங்களிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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29 ஒரு காசுக்கு இரண்டு அமைடக்க�ான் குருவிகமைள 
விற்கிறார்கள் அல்�வா? ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் 
:ித்த�ில்�ா�ல், அமைவகளில் ஒன்றாகிலும் தமைரயிதே� விழாது.

30 உங்கள் தமை�யிலுள்ள �யிளெரல்�ாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது.
31 ஆத�ால், பயப்படாதிருங்கள்; அதேநகம் அமைடக்க�ான் 

குருவிகமைளப் பார்க்கிலும் நீங்கள் 
விதே:ஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள்.

42 :ீஷன் என்னும் நா�த்தினி�ித்தம் இந்தச் :ிறியரில் ஒருவனுக்கு
ஒருக�:ம் தண்ணீர் �ாத்திரம் குடிக்கக் ளெகாடுக்கிறவனும் தன் 
ப�மைன அமைடயா�ற்தேபாகான் என்று ளெ�ய்யாகதேவ 
உங்களுக்குச் ளெ:ால்லுகிதேறன் என்றார்.

5. 1 பகா�ிந்தியர் 15: 51-54

51 இதேதா, ஒரு இரக:ியத்மைத உங்களுக்கு அறிவிக்கிதேறன்; 
நாளெ�ல்�ாரும் நித்திமைரயமைடவதில்மை�; ஆகிலும் கமைட:ி 
எக்காளம் ளெதானிக்கும்தேபாது, ஒரு நி�ிஷத்திதே�, ஒரு 
இமை�ப்ளெபாழுதிதே�, நாளெ�ல்�ாரும் �றுரூப�ாக்கப்படுதேவாம்.

52 எக்காளம் ளெதானிக்கும், அப்ளெபாழுது �ரித்தேதார் 
அழிவில்�ாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் 
�றுரூப�ாக்கப்படுதேவாம்.

53 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், :ாவுக்தேகதுவாகிய இது 
:ாவாமை�மையயும் தரித்துக்ளெகாள்ளதேவண்டும்.

54 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை�மையயும், :ாவுக்தேகதுவாகிய இது 
:ாவாமை�மையயும் தரித்துக்ளெகாள்ளும்தேபாது, �ரணம் ளெCய�ாக 
விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்மைத நிமைறதேவறும்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 587 : 5-8

இமைறவன். நான் ளெபரியவன்; அமைனத்மைதயும் அறிந்தவர், 
அமைனத்மைதயும் காணக்கூடியவர், அமைனத்மைதயும் ளெ:ய�ாற்றுபவர், 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேCம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ:னங்களிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அமைனத்து ஞானமுள்ளவர், அமைனத்மைதயும் விரும்புபவர் �ற்றும் 
நித்திய�ானவர்; ளெகாள்மைக; �னம்; ஆன்�ா; ஆவி; வாழ்க்மைக; 
உண்மை�; காதல்; அமைனத்து ளெபாருள்; உளவுத்துமைற.

2. 30 : 19-1

:த்தியத்தின் தனிப்பட்ட இ�ட்:ிய�ாக, கிறிஸ்து இதேயசு ரபிகளின் 
தவறு �ற்றும் அமைனத்து பாவங்கமைளயும், தேநாய்கமைளயும், 
�ரணத்மைதயும் கண்டிக்க வந்தார் - உண்மை� �ற்றும் வாழ்க்மைகயின் 
வழிமைய சுட்டிக்காட்ட. இந்த இ�ட்:ியம் இதேயசுவின் முழு பூ�ிக்குரிய 
வாழ்க்மைக முழுவதும் நிரூபிக்கப்பட்டது, ஆன்�ா �ற்றும் ளெபாருள் 
உணர்வு, உண்மை� �ற்றும் பிமைழ ஆகியவற்றின் :ந்ததிகளுக்கு 
இமைடயி�ான தேவறுபாட்மைடக் காட்டுகிறது.

ஆன்�ாமைவக் கட்டுப்படுத்த அனு�திக்கும் வமைகயில் ளெபாருள் 
உணர்வின் பிமைழகமைள நாம் தேபாது�ான அளவு ளெவற்றி 
ளெபற்றிருந்தால், பாவத்மைத ளெவறுத்து, ஒவ்ளெவாரு முகமூடியின் கீழும் 
அமைதக் கண்டிப்தேபாம். இந்த வழியில் �ட்டுதே� நாம் நம் எதிரிகமைள 
ஆ:ீர்வதிக்க முடியும், இருப்பினும் அவர்கள் நம் வார்த்மைதகமைள 
அவ்வளவு அர்த்தப்படுத்துவதில்மை�. நாம் நம்மை�த் தேதர்ந்ளெதடுக்க 
முடியாது, ஆனால் இதேயசு கற்பித்த வழியில் ந�து இரட்:ிப்மைபச் ளெ:ய்ய 
தேவண்டும். :ாந்தம் �ற்றும் வலிமை�யுடன், அவர் ஏமைழகளுக்கு 
நற்ளெ:ய்திமையப் பிர:ங்கிப்பதாகக் காணப்பட்டார்.

3. 204 : 30-6

கடவுள் ளெபாருளில் வாழ்கிறார் என்ற நம்பிக்மைக :ர்வ�த�ானது. 
உடம்பில் ஆன்�ா இருக்கிறது, ளெபாருளில் �னம் இருக்கிறது, நன்மை� 
தீமை�யில் இருக்கிறது என்று ளெ:ால்லும் பிமைழ, அமைதச் ளெ:ால்�ா�ல், 
அத்தமைகய வார்த்மைதகமைள நிறுத்த தேவண்டும்; இல்மை�ளெயனில், 
கடவுள் �னிதகு�த்திலிருந்து ளெதாடர்ந்து �மைறக்கப்படுவார், தே�லும் 
�னிதர்கள் பாவம் ளெ:ய்கிறார்கள் என்று ளெதரியா�ல் பாவம் 
ளெ:ய்வார்கள், ஆவிக்கு பதி�ாக ளெபாருளின் �தீு :ாய்வார்கள், 
ளெநாண்டியால் தடு�ாறுவார்கள், குடிளெவறியால் விழுவார்கள், 
தேநாயால் நுகர்வார்கள், - இமைவ அமைனத்தும் அவர்களின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேCம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ:னங்களிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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குருட்டுத்தன்மை�யின் காரண�ாக, அவர்களின் ளெபாய்யால் கடவுள் 
�ற்றும் �னிதன் பற்றிய உணர்வு.

4. 70 : 12-9

ளெதய்வீக �னம் ஒரு புல்லில் இருந்து நட்:த்திரம் வமைர அமைனத்து
அமைடயாளங்கமைளயும் தனித்தனியாகவும் நித்திய�ாகவும்
பரா�ரிக்கிறது. தேகள்விகள்: கடவுளின் அமைடயாளங்கள் என்ன? ஆன்�ா
என்றால் என்ன?  உருவான ளெபாருளில் உயிர் அல்�து ஆன்�ா
இருக்கிறதா?

எதுவும் உண்மை�யானது �ற்றும் நித்திய�ானது, - எதுவும் ஆவி அல்�, -
ஆனால் கடவுள் �ற்றும் அவரது தேயா:மைன. தீமை�க்கு உண்மை� இல்மை�.
இது ஒரு நபர்,  இடம் அல்�து ளெபாருள் அல்�,  ஆனால் ளெவறு�தேன ஒரு
நம்பிக்மைக, ளெபாருள் உணர்வின் �ாமைய.

எல்�ா யதார்த்தத்தின் அமைடயாளம் அல்�து தேயா:மைன என்ளெறன்றும்
ளெதாடர்கிறது;  ஆனால் ஆவி,  அல்�து அமைனத்து ளெதய்வீக தேகாட்பாடு,
ஆவியின் அமை�ப்புகளில் இல்மை�.  ஆன்�ா என்பது ஆன்�ா,  கடவுள்,
பமைடப்பாற்றல்,  ஆளும்,  எல்மை�யற்ற தேகாட்பாட்டின் வமைரயறுக்கப்பட்ட
வடிவத்திற்கு ளெவளிதேய உள்ளது,  இது வடிவங்கள் �ட்டுதே�
பிரதிபலிக்கின்றன.

5. 467 : 1-23

தேகள்வி. - ஆன்�ாவின் அறிவியலின் தேகாரிக்மைககள் என்ன?

பதில். - இந்த அறிவியலின் முதல் தேகாரிக்மைக, "என்மைனத் தவிர தேவறு 
கடவுள்கள் உனக்கு இருக்கக்கூடாது" என்பதேத. இது நான் ஸ்பிரிட். 
ஆமைகயால், கட்டமைளயின் அர்த்தம் இதுதான்: உன்னிடம் 
புத்தி:ாலித்தனம் இல்மை�, உயிர் இல்மை�, ளெபாருள் இல்மை�, உண்மை� 
இல்மை�, அன்பு இல்மை�, ஆனால் ஆன்�ீகம். இரண்டாவது, "உன்மைனப் 
தேபா�தேவ உன் அண்மைட வீட்டாமைரயும் தேந:ிக்க தேவண்டும்" என்பது 
தேபான்றது. எல்�ா �னிதர்களுக்கும் ஒதேர �னம், ஒதேர கடவுள் �ற்றும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேCம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ:னங்களிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தந்மைத, ஒதேர வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு என்பமைத முழுமை�யாக 
புரிந்து ளெகாள்ள தேவண்டும். இந்த உண்மை� ளெவளிப்படும்தேபாது 
�னிதகு�ம் :ரியான விகிதத்தில் �ாறும், தேபார் நிறுத்தப்படும் �ற்றும் 
�னிதனின் உண்மை�யான :தேகாதரத்துவம் நிறுவப்படும். தேவறு 
ளெதய்வங்கள் இல்�ாது, தன்மைன வழிநடத்தும் ஒதேர ஒரு முழுமை�யான 
�னமைதத் தவிர தேவறு எவரிடமும் திரும்பா�ல், �னிதன் கடவுளின் 
:ாயல், தூய்மை�யான �ற்றும் நித்திய�ான, கிறிஸ்துவிலும் இருந்த 
அந்த �னமைதக் ளெகாண்டவன்.

விஞ்ஞானம், ஆவி, ஆன்�ா, உடலில் இல்மை� என்றும், கடவுள் 
�னிதனில் இல்மை� என்றும், �னிதனால் பிரதிபலிப்பது என்றும் 
ளெவளிப்படுத்துகிறது. ளெபரியது :ிறியதில் இருக்க முடியாது. ளெபரியவர் 
:ிறியவர்களில் இருக்க முடியும் என்ற நம்பிக்மைக தவறானது. இது 
ஆன்�ாவின் அறிவியலில் ஒரு முக்கிய புள்ளியாகும், ளெகாள்மைக அதன் 
தேயா:மைனயில் இல்மை�. ஸ்பிரிட், ஆன்�ா, �னிதனில் 
�ட்டுப்படுத்தப்படவில்மை�, ளெபாருளில் இல்மை�.

6. 170 : 14-17

:த்தியத்தின் தேகாரிக்மைககள் ஆன்�ீகம் �ற்றும் �னதின் மூ�ம் 

உடமை� அமைடகின்றன. �னிதனின் தேதமைவகளின் :ிறந்த 

ளெ�ாழிளெபயர்ப்பாளர் கூறினார்: "உங்கள் வாழ்க்மைகமையப் பற்றி, 
நீங்கள் என்ன :ாப்பிடுவீர்கள், எமைதக் குடிப்பீர்கள் என்று 

தேயா:ிக்காதீர்கள்."

7. 259 : 6-14

ளெதய்வீக அறிவியலில், �னிதன் கடவுளின் உண்மை�யான உருவம். 
ளெதய்வீக இயல்பு கிறிஸ்து இதேயசுவில் :ிறப்பாக ளெவளிப்படுத்தப்பட்டது, 
அவர் கடவுளின் உண்மை�யான பிரதிபலிப்மைப �னிதர்கள் �தீு வீ:ினார் 
�ற்றும் அவர்களின் தே�ா:�ான :ிந்தமைன �ாதிரிகள் அனு�திப்பமைத 
விட அவர்களின் வாழ்க்மைகமைய உயர்த்தினார் - �னிதமைன விழுந்து, 
தேநாய்வாய்ப்பட்ட, பாவம் �ற்றும் இறக்கும் எண்ணங்கள். விஞ்ஞான 
இருப்பு �ற்றும் ளெதய்வீக குணப்படுத்துதல் பற்றிய கிறிஸ்துமைவப் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேCம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ:னங்களிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தேபான்ற புரிதல் ஒரு :ரியான ளெகாள்மைக �ற்றும் தேயா:மைனமைய 
உள்ளடக்கியது, - பரிபூரண கடவுள் �ற்றும் பரிபூரண �னிதன், - 
:ிந்தமைன �ற்றும் ளெ:யல்பாட்டின் அடிப்பமைடயாக.

8. 210 : 11-18

ஆன்�ாவும் அதன் குணாதி:யங்களும் �னிதனின் மூ�ம் என்ளெறன்றும் 
ளெவளிப்படுவமைத அறிந்த குரு, தேநாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்தினார், 
பார்மைவயற்றவர்களுக்குப் பார்மைவயும், காதுதேகளாதவர்களுக்குப் 
பார்மைவயும், கால் ஊனமுற்றவர்களுக்குக் கால்களும் அளித்து, �னித 
�னங்களிலும் உடலிலும் ளெதய்வீக �னதின் அறிவியல் நடவடிக்மைகமைய 
ளெவளிச்:த்திற்குக் ளெகாண்டுவந்தார். �ற்றும் ஆன்�ா �ற்றும் 
இரட்:ிப்பின் :ிறந்த புரிதமை� அளிக்கிறது. இதேயசு தேநாமையயும் 
பாவத்மைதயும் ஒதேர ளெ�ட்டாபி:ிக்கல் ளெ:யல்முமைறயால் 
குணப்படுத்தினார்.

9. 301 : 17-32

கடவுள் ளெபாருள் �ற்றும் �னிதன் ளெதய்வீக உருவம் �ற்றும் :ாயமை�ப் 
தேபா�, �னிதன் விரும்ப தேவண்டும், உண்மை�யில் நன்மை�யின் 
ளெபாருமைள �ட்டுதே� ளெகாண்டிருக்க தேவண்டும், ஆவியின் ளெபாருள், 
ளெபாருள் அல்�. �னிதனுக்கு தேவறு ளெபாருள் அல்�து �னம் உள்ளது 
என்ற நம்பிக்மைக ஆன்�ீக�ானது அல்�, உனக்கு ஒரு கடவுள், ஒதேர 
�னம் என்ற முதல் கட்டமைளமைய �றீுகிறது. �ரணம் நிமைறந்த �னிதன் 
தன்மைனப் ளெபாருள் ளெபாருளாகத் தேதான்றுகிறான், அதேத :�யம் 
�னிதன் "உருவம்" (தேயா:மைன). �ாமைய, பாவம், தேநாய் �ற்றும் �ரணம்
ஆகியமைவ ளெபாருள் உணர்வின் தவறான :ாட்:ியத்திலிருந்து 
எழுகின்றன, இது எல்மை�யற்ற ஆவியின் குவிய தூரத்திற்கு 
ளெவளிதேய கூறப்படும் நிமை�ப்பாட்டில் இருந்து, �னம் �ற்றும் 
ளெபாருளின் தமை�கீழான பிம்பத்மைத எல்�ாம் தமை�கீழாகக் 
காட்டுகிறது.

இந்தப் ளெபாய்யானது ஆன்�ாமைவ ளெபாருள் வடிவங்களில் ஆதார�ற்ற
வ:ிப்பவராகவும், ஆன்�ீகத்திற்குப் பதி�ாக �னிதன் 
Cடப்ளெபாருளாகவும் இருக்க தேவண்டும் என்று முன்னிறுத்துகிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேCம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ:னங்களிலிருந்து ளெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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10.   280 : 25-30

:ரியாகப் புரிந்துளெகாண்டால், உணர்வுப்பூர்வ�ான ளெபாருள் 
வடிவத்மைதக் ளெகாண்டிருப்பதற்குப் பதி�ாக, �னிதனுக்கு உணர்ச்:ியற்ற
உடல் இருக்கிறது; �ற்றும் கடவுள், �னிதனின் ஆன்�ா �ற்றும் 
அமைனத்து இருப்பு, அவரது ளெ:ாந்த தனித்தன்மை�, நல்லிணக்கம் �ற்றும்
அழியாத தன்மை� ஆகியவற்றில் நிரந்தர�ாக இருப்பது, �னிதனுக்கு 
இந்த குணங்கமைள அளிக்கிறது �ற்றும் நிரந்தர�ாக்குகிறது - �னதின் 
மூ�ம், முக்கிய�ல்�.

11.   477 : 22-26

ஆன்�ா என்பது �னிதனின் ளெபாருள், வாழ்க்மைக �ற்றும் 
புத்தி:ாலித்தனம், இது தனிப்பட்டது, ஆனால் ளெபாருளில் இல்மை�. 
ஆன்�ா, ஆன்�ாமைவ விட தாழ்ந்த எமைதயும் பிரதிபலிக்க முடியாது.

�னிதன் ஆன்�ாவின் ளெவளிப்பாடு.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினச�ி ப2பம்

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

:ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4
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க3ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் :ர்ச்:ின் உறுப்பினர்களின் தேநாக்கங்கள் அல்�து ளெ:யல்கமைள
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
ளெதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ:திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான :தேகாதரத்துவம்,  ளெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்:மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி:னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ா:மைன,  ளெ:ல்வாக்கு ளெ:லுத்துதல் அல்�து தவறாக ளெ:ல்வாக்கு
ளெ:லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

:ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ா:மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ளெகாள்வது இந்த திருச்:மைபயின் ஒவ்ளெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் ளெ:ய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதேவா
புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

:ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________
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