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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஆகஸ்ட் 7, 2022

தமை�ப்ப — ஆவி

ககால்டன் உமை�:  1 கயாவான் 4: 1

"பிரிய�ானவர்களே�, உ�கத்தில் அளே#கங் கள்�த்தீர்க்கதரிசிகள்
ளேதான்றியிருப்பதினால், #ீங்கள் எல்�ா ஆவிகமை�யும் #ம்பா�ல், அந்த

ஆவிகள் ளேதவனாலுண்டானமைவகளே�ா என்று ளேசாதித்தறியுங்கள்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  1 கயாவான் 
4: 2-6

2 ளேதவஆவிமைய #ீங்கள் எதினாளே� அறிய�ாமெ�ன்றால்: �ாம்சத்தில் 
வந்த இளேயசுகிறிஸ்துமைவ அறிக்மைகபண்ணுகிற எந்த ஆவியும் 
ளேதவனால் உண்டாயிருக்கிறது.

3 �ாம்சத்தில் வந்த இளேயசுகிறிஸ்துமைவ அறிக்மைகபண்ணாத எந்த 
ஆவியும் ளேதவனால் உண்டானதல்�; வருமெ�ன்று #ீங்கள் 
ளேகள்விப்பட்ட அந்திக்கிறிஸ்துவினுமைடய ஆவி அதுளேவ, அது 
இப்மெபாழுதும் உ�கத்தில் இருக்கிறது.

4 பிள்மை�களே�, #ீங்கள் ளேதவனாலுண்டாயிருந்து, அவர்கமை� 
மெ8யித்தீர்கள்; ஏமெனனில் உ�கத்திலிருக்கிறவனிலும் 
உங்க�ிலிருக்கிறவர் மெபரியவர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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5 அவர்கள் உ�கத்துக்குரியவர்கள், ஆமைகயால் 
உ�கத்துக்குரியமைவகமை�ப் ளேபசுகிறார்கள், உ�கமும் 
அவர்களுக்குச் மெசவிமெகாடுக்கும்.

6 #ாங்கள் ளேதவனால் உண்டானவர்கள்; ளேதவமைன அறிந்தவன் 
எங்களுக்குச் மெசவிமெகாடுக்கிறான்; ளேதவனால் உண்டாயிராதவன் 
எங்களுக்குச் மெசவிமெகாடுக்கிறதில்மை�; இதினாளே� சத்திய ஆவி 
இன்னமெதன்றும், வஞ்சகஆவி இன்னமெதன்றும் 
அறிந்திருக்கிளேறாம்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. கயாபு 32: 8 (அங்கு)

8 ... �னுஷரில் ஒரு ஆவியுண்டு; சர்வவல்�வருமைடய சுவாசளே� 
அவர்கமை� உணர்வுள்�வர்க�ாக்கும்.

2. கயாவான் 4: 23 (க,�ம்), 24

23 ... உண்மை�யாய்த் மெதாழுதுமெகாள்ளுகிறவர்கள் பிதாமைவ 
ஆவிளேயாடும் உண்மை�ளேயாடும் மெதாழுதுமெகாள்ளுங்கா�ம் வரும், 
அது இப்மெபாழுளேத வந்திருக்கிறது; தம்மை�த் 
மெதாழுதுமெகாள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்க�ாயிருக்கும்படி 
பிதாவானவர் விரும்புகிறார்.

24 ளேதவன் ஆவியாயிருக்கிறார், அவமைரத் 
மெதாழுதுமெகாள்ளுகிறவர்கள் ஆவிளேயாடும் உண்மை�ளேயாடும் 
அவமைரத் மெதாழுதுமெகாள்�ளேவண்டும் என்றார்.

3. 1 பகா�ிந்தியர் 3: 16-19, 23

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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16 #ீங்கள் ளேதவனுமைடய ஆ�ய�யிருக்கிறீர்கமெ�ன்றும், ளேதவனுமைடய 
ஆவி உங்க�ில் வாச�ாயிருக்கிறாமெரன்றும் 
அறியாதிருக்கிறீர்க�ா?

17 ஒருவன் ளேதவனுமைடய ஆ�யத்மைதக்மெகடுத்தால், அவமைன ளேதவன் 
மெகடுப்பார்; ளேதவனுமைடய ஆ�யம் பரிசுத்த�ாயிருக்கிறது; #ீங்களே� 
அந்த ஆ�யம்.

18 ஒருவனும் தன்மைனத்தாளேன வஞ்சியாதிருப்பானாக, 
இவ்வு�கத்திளே� உங்க�ிமெ�ாருவன் தன்மைன ஞானிமெயன்று 
எண்ணினால் அவன் ஞானியாகும்படிக்குப் 
மைபத்தியக்காரனாகக்கடவன்.

19 இவ்வு�கத்தின் ஞானம் ளேதவனுக்கு முன்பாகப் 
மைபத்திய�ாயிருக்கிறது. அப்படிளேய, ஞானிகமை� அவர்களுமைடய 
தந்திரத்திளே� பிடிக்கிறாமெரன்றும்.

23 #ீங்கள் கிறிஸ்துவினுமைடயவர்கள்; கிறிஸ்து ளேதவனுமைடயவர்.

4. �த்கதயு 4: 23

23 பின்பு, இளேயசு கலிளே�யா எங்கும் சுற்றி #டந்து, அவர்களுமைடய 
மெ8ப ஆ�யங்க�ில் உபளேதசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிளேசஷத்மைதப் 
பிரசங்கித்து, 8னங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சக� 
வியாதிகமை�யும் சக� ளே#ாய்கமை�யும் #ீக்கிச் 
மெசாஸ்த�ாக்கினார்.

5. �த்கதயு 5: 1 (க்கு 1st :), 2

1 �ற்றும் அவர் திர�ான 8னங்கமை�க் கண்டு �மை�யின் ளே�ல் 
ஏறினார்.

2 அப்மெபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபளேதசித்துச் மெசான்னது.

6. �த்கதயு 7: 15-23

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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15 கள்�த்தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்மைகயாயிருங்கள்; அவர்கள் 
ஆட்டுத்ளேதாமை�ப் ளேபார்த்துக்மெகாண்டு உங்க�ிடத்தில் வருவார்கள்;
உள்�த்திளே�ா அவர்கள் பட்சிக்கிற ஓ#ாய்கள்.

16 அவர்களுமைடய கனிக�ினாளே� அவர்கமை� அறிவீர்கள்; 
முட்மெசடிக�ில் திராட்சப்பழங்கமை�யும், முட்பூண்டுக�ில் 
அத்திப்பழங்கமை�யும் பறிக்கிறார்க�ா?

17 அப்படிளேய #ல்� �ரமெ�ல்�ாம் #ல்� கனிகமை�க் மெகாடுக்கும்; மெகட்ட
�ரளே�ா மெகட்ட கனிகமை�க் மெகாடுக்கும்.

18 #ல்� �ரம் மெகட்ட கனிகமை�க் மெகாடுக்க�ாட்டாது; மெகட்ட �ரம் #ல்� 
கனிகமை�க் மெகாடுக்க�ாட்டாது.

19 #ல்� கனி மெகாடாத �ரமெ�ல்�ாம் மெவட்டுண்டு அக்கினியிளே� 
ளேபாடப்படும்.

20 ஆத�ால், அவர்களுமைடய கனிக�ினாளே� அவர்கமை� அறிவீர்கள்.
21 பரளே�ாகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி மெசய்கிறவளேன 

பரளே�ாகராஜ்யத்தில் பிரளேவசிப்பாளேனயல்�ா�ல், என்மைன 
ளே#ாக்கிக் கர்த்தாளேவ! கர்த்தாளேவ! என்று மெசால்லுகிறவன் அதில் 
பிரளேவசிப்பதில்மை�.

22 அந்#ா�ில் அளே#கர் என்மைன ளே#ாக்கி: கர்த்தாளேவ! கர்த்தாளேவ! உ�து 
#ா�த்தினாளே� தீர்க்கதரிசனம் உமைரத்ளேதாம் அல்�வா? உ�து 
#ா�த்தினாளே� பிசாசுகமை�த் துரத்திளேனாம் அல்�வா? உ�து 
#ா�த்தினாளே� அளே#க அற்புதங்கமை�ச் மெசய்ளேதாம் அல்�வா? 
என்பார்கள்.

23 அப்மெபாழுது, #ான் ஒருக்காலும் உங்கமை� அறியவில்மை�. 
அக்கிர�ச் மெசய்மைகக்காரளேர, என்மைனவிட்டு அகன்று ளேபாங்கள் 
என்று அவர்களுக்குச் மெசால்லுளேவன்.

7. �த்கதயு 10: 26

26 அவர்களுக்குப் பயப்படாதிருங்கள்; மெவ�ியாக்கப்படாத 
�மைறமெபாருளும் இல்மை�; அறியப்படாத இரகசியமும் இல்மை�.

8. எபிப�யர் 4: 12

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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12 ளேதவனுமைடய வார்த்மைதயானது 8வீனும் வல்�மை�யும் உள்�தாயும்,
இருபுறமும் கருக்குள்� எந்தப் பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும், 
ஆத்து�ாமைவயும் ஆவிமையயும், கணுக்கமை�யும் ஊமைனயும் 
பிரிக்கத்தக்கதாக உருவக் குத்துகிறதாயும், இருதயத்தின் 
#ிமைனவுகமை�யும் ளேயாசமைனகமை�யும் வமைகயறுக்கிறதாயும் 
இருக்கிறது.

9. லூக்கா 8: 40, 43-48

40 இளேயசு திரும்பி வந்தளேபாது, 8னங்கமெ�ல்�ாரும் அவருக்காகக் 
காத்திருந்தபடியால் அவமைரச் சந்ளேதாஷ�ாய் 
ஏற்றுக்மெகாண்டார்கள்.

43 அப்மெபாழுது பன்னிரண்டு வருஷ�ாய்ப் 
மெபரும்பாடுள்�வ�ாயிருந்து, தன் ஆஸ்திகமை�மெயல்�ாம் 
மைவத்தியர்களுக்குச் மெச�வழித்தும், ஒருவனாலும் 
மெசாஸ்த�ாக்கப்படாதிருந்த ஒரு ஸ்திரீ,

44 அவருக்குப் பின்னாக வந்து, அவருமைடய வஸ்திரத்தின் 
ஓரத்மைதத் மெதாட்டாள்; உடளேன அவளுமைடய மெபரும்பாடு 
#ின்றுளேபாயிற்று.

45 அப்மெபாழுது இளேயசு: என்மைனத் மெதாட்டது யார் என்று ளேகட்டார். 
எங்களுக்குத் மெதரியாமெதன்று எல்�ாரும் மெசான்னளேபாது, 
ளேபதுருவும் அவனுடளேன கூட இருந்தவர்களும்: ஐயளேர, திர�ான 
8னங்கள் உம்மை�ச் சூழ்ந்து மெ#ருக்கிக்மெகாண்டிருக்கிறார்களே�, 
என்மைனத் மெதாட்டது யார் என்று எப்படிக் ளேகட்கிறீர் என்றார்கள்.

46 அதற்கு இளேயசு: என்னிலிருந்து வல்�மை� புறப்பட்டமைத 
அறிந்திருக்கிளேறன்; ஆத�ால் ஒருவர் என்மைனத் மெதாட்டதுண்டு 
என்றார்.

47 அப்மெபாழுது அந்த ஸ்திரீ தான் �மைறந்திருக்கவில்மை�மெயன்று 
கண்டு, #டுங்கிவந்து, அவர் முன்பாக விழுந்து, தான் அவமைரத் 
மெதாட்டகாரணத்மைதயும் உடளேன தான் மெசாஸ்த�ானமைதயும் 
எல்�ா 8னங்களுக்கும் முன்பாக அவருக்கு அறிவித்தாள்.

48 அவர் அவமை�ப் பார்த்து: �களே�, திடன்மெகாள், உன் விசுவாசம் 
உன்மைன இரட்சித்தது, ச�ாதானத்ளேதாளேட ளேபா என்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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10. 1 பகா�ிந்தியர் 2: 9-14

9 எழுதியிருக்கிறபடி: ளேதவன் தம்�ில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு 
ஆயத்தம்பண்ணினமைவகமை�க் கண் காணவு�ில்மை�, 
காதுளேகட்கவு�ில்மை�, அமைவகள் �னுஷனுமைடய இருதயத்தில் 
ளேதான்றவு�ில்மை�;

10 #�க்ளேகா ளேதவன் அமைவகமை�த் த�து ஆவியினாளே� 
மெவ�ிப்படுத்தினார்; அந்த ஆவியானவர் எல்�ாவற்மைறயும், 
ளேதவனுமைடய ஆழங்கமை�யும், ஆராய்ந்திருக்கிறார்.

11 �னுஷனிலுள்� ஆவிளேயயன்றி �னுஷரில் எவன் 
�னுஷனுக்குரியமைவகமை� அறிவான்? அப்படிப்ளேபா�, ளேதவனுமைடய
ஆவிளேயயன்றி, ஒருவனும் ளேதவனுக்குரியமைவகமை� 
அறிய�ாட்டான்.

12 #ாங்களே�ா உ�கத்தின் ஆவிமையப்மெபறா�ல், ளேதவனால் 
எங்களுக்கு அரு�ப்பட்டமைவகமை� அறியும்படிக்கு ளேதவனிலிருந்து 
புறப்படுகிற ஆவிமையளேய மெபற்ளேறாம்.

13 அமைவகமை� #ாங்கள் �னுஷஞானம் ளேபாதிக்கிற வார்த்மைதக�ாளே�
ளேபசா�ல், பரிசுத்த ஆவி ளேபாதிக்கிற வார்த்மைதக�ாளே� ளேபசி, 
ஆவிக்குரியமைவகமை� ஆவிக்குரியமைவகளே�ாளேட 
சம்பந்தப்படுத்திக்காண்பிக்கிளேறாம்.

14 மெ8ன்�சுபாவ�ான �னுஷளேனா ளேதவனுமைடய 
ஆவிக்குரியமைவகமை� ஏற்றுக்மெகாள்�ான்; அமைவகள் அவனுக்குப் 
மைபத்திய�ாகத் ளேதான்றும்; அமைவகள் ஆவிக்ளேகற்றபிரகார�ாய் 
ஆராய்ந்து #ிதானிக்கப்படுகிறமைவக�ானதால், அமைவகமை� 
அறியவு�ாட்டான்.

11. 2 பகா�ிந்தியர் 6: 14-18

14 அந்#ிய நுகத்திளே� அவிசுவாசிகளுடன் 
பிமைணக்கப்படாதிருப்பீர்க�ாக; #ீதிக்கும் அ#ீதிக்கும் சம்பந்தளே�து? 
ஒ�ிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியளே�து?

15 கிறிஸ்துவுக்கும் ளேபலியாளுக்கும் இமைசளேவது? அவிசுவாசியுடளேன 
விசுவாசிக்குப் பங்ளேகது?

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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16 ளேதவனுமைடய ஆ�யத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தளே�து? 
#ான் அவர்களுக்குள்ளே� வாசம்பண்ணி, அவர்களுக்குள்ளே� 
உ�ாவி அவர்கள் ளேதவனாயிருப்ளேபன், அவர்கள் என் 
8னங்க�ாயிருப்பார்கள் என்று, ளேதவன் மெசான்னபடி, #ீங்கள் 
8வீனுள்� ளேதவனுமைடய ஆ�ய�ாயிருக்கிறீர்களே�.

17 ஆனபடியால், #ீங்கள் அவர்கள் #டுவிலிருந்து புறப்பட்டுப் 
பிரிந்துளேபாய், அசுத்த�ானமைதத் மெதாடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் 
மெசால்லுகிறார்.

18 அப்ளேபாது, #ான் உங்கமை� ஏற்றுக்மெகாண்டு, உங்களுக்குப் 
பிதாவாயிருப்ளேபன், #ீங்கள் எனக்குக் கு�ாரரும் 
கு�ாரத்திகளு�ாயிருப்பீர்கமெ�ன்று சர்வவல்�மை�யுள்� கர்த்தர் 
மெசால்லுகிறார்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 586 : 15-17

ஃபிர்�மெ�ன்ட். ஆன்�ீக புரிதல்; உண்மை�க்கும் பிமைழக்கும் இமைடளேய, 
ஆவி �ற்றும் மெபாருள் என்று அமைழக்கப்படுபவற்றுக்கு இமைடளேய 
உள்� அறிவியல் ளேகாடு.

2. 505 : 7-8, 16-7

ஆன்�ீக புரிதல், இதன் மூ�ம் �னித கருத்தாக்கம், மெபாருள் உணர்வு, 
சத்தியத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது, இது வான�ாகும்.

உணர்மைவ உயர்த்தி எல்�ா உண்மை�க்கும் இட்டுச் மெசல்லும் புரிதமை� 
ஆவி அ�ிக்கிறது. சங்கீதக்காரன் கூறுகிறார்: "உயரத்திலுள்� கர்த்தர் 
திர�ான தண்ணீரின் இமைரச்சமை� விட, ஆம், கடலின் வலிமை�யான 
அமை�கமை� விட வலிமை�யானவர்." ஆன்�ீக உணர்வு என்பது ஆன்�ீக 
#ன்மை�யின் பகுத்தறிவு. புரிதல் என்பது உண்மை�க்கும் 
உண்மை�யற்றதற்கும் இமைடயி�ான எல்மை�க் ளேகாடு. ஆன்�ீக புரிதல் 
�னமைத விரிவுபடுத்துகிறது, - வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு - 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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�ற்றும் மெதய்வீக உணர்மைவ #ிரூபிக்கிறது, கிறிஸ்தவ அறிவியலில் 
பிரபஞ்சத்தின் ஆன்�ீக ஆதாரத்மைத அ�ிக்கிறது.

இந்த புரிதல் அறிவுசார்ந்ததல்�, அறிவார்ந்த சாதமைனக�ின் விமை�வு 
அல்�; இது மெவ�ிச்சத்திற்கு மெகாண்டு வரப்பட்ட அமைனத்து 
விஷயங்க�ின் உண்மை�. கடவு�ின் கருத்துக்கள் அழியாத, தவறாத 
�ற்றும் எல்மை�யற்றமைவகமை� பிரதிபலிக்கின்றன. சாவுக்ளேகதுவான, 
பிமைழயான �ற்றும் வமைரயறுக்கப்பட்டமைவ �னித #ம்பிக்மைககள், அமைவ 
தங்களுக்கு சாத்திய�ில்�ாத ஒரு பணிமைய பகிர்ந்து மெகாள்கின்றன, 
இது மெபாய்மையயும் உண்மை�மையயும் ளேவறுபடுத்துகிறது. அசமை�ப் ளேபால்
முற்றிலும் �ாறுபட்ட மெபாருள்கள் அந்த அசமை�ப் பிரதிபலிக்காது. 
ஆமைகயால், மெபாருள், ஆவியின் பிரதிபலிப்பாக இல்�ாததால், 
உண்மை�யான உட்மெபாருள் இல்மை�. புரிதல் என்பது கடவு�ின் ஒரு 
குணம், இது கிறிஸ்தவ அறிவியமை� அனு�ானத்திலிருந்து பிரித்து 
உண்மை�மைய இறுதி மெசய்கிறது.

3. 93 : 2-7

ஏறக்குமைறய பத்மெதான்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ஆவியின்

வல்�மை�மையக் காட்டி,  "என்மைன விசுவாசிக்கிறவனும் #ான் மெசய்கிற

கிரிமையகமை�யும் மெசய்வான்"  என்று கூறிய இளேயசுமைவ

#ிமைனவுகூருங்கள்.  உண்மை�யாக வழிபடுபவர்கள் தந்மைதமைய

ஆவிளேயாடும் உண்மை�ளேயாடும் வணங்குவார்கள்."

4. 94 : 1-6

இளேயசு ளேபாதித்தார், ஆனால் ஒரு கடவுள், ஒரு ஆவி, அவர் �னிதமைனத் 

தம் சாயலிலும் சாயலிலும் உருவாக்குகிறார் - ஆவியின், மெபாருள் அல்�.
�னிதன் எல்மை�யற்ற உண்மை�, வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்மைபப் 

பிரதிபலிக்கிறான். �னிதனின் இயல்பு, இவ்வாறு புரிந்து 

மெகாள்�ப்பட்டது, ளேவதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்� "உருவம்" �ற்றும் 

"உருவம்" என்ற மெசாற்க�ால் குறிக்கப்பட்ட அமைனத்மைதயும் 

உள்�டக்கியது.

5. 85 : 15-24

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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இளேயசு, ஒருமுமைற தம் �ாணவர்களுடன் பயணித்தளேபாது, "அவர்க�ின் 
எண்ணங்கமை� அறிந்தார்" - அவற்மைற அறிவியல் பூர்வ�ாகப் படித்ததாக
பதிவு மெசய்யப்பட்டுள்�து. அவ்வாளேற அவர் ளே#ாமையக் கண்டறிந்து 
ளே#ாயுற்றவர்கமை�க் குணப்படுத்தினார். அளேத முமைறக்குப் பிறகு, எபிளேரய
தீர்க்கதரிசிக�ால் மெபரிய தருணத்தின் #ிகழ்வுகள் 
முன்னறிவிக்கப்பட்டன. எங்கள் குரு இந்த சக்தியின் குமைறபாட்மைடக் 
கடிந்துமெகாண்டார்: "ஓ #யவஞ்சகர்களே�! #ீங்கள் வானத்தின் முகத்மைதப் 
பகுத்தறிய முடியும்; ஆனால் கா�த்தின் அமைடயா�ங்கமை� உங்க�ால் 
அறிய முடியவில்மை�யா?"

யூதர் �ற்றும் புற8ாதியார் இருவரும் கடுமை�யான உடல் உணர்வுகமை�க் 
மெகாண்டிருந்திருக்க�ாம், ஆனால் �னிதர்களுக்கு ஆன்�ீக உணர்வு 
ளேதமைவ.

6. 86 : 1-9

இளேயசு ஒருமுமைற ளேகட்டார், "என்மைனத் மெதாட்டது யார்?" இந்த 
விசாரமைணயானது உடல் ரீதியான மெதாடர்புக�ால் �ட்டுளே� 
#ிகழ்கிறது என்று கருதி, அவருமைடய சீடர்கள், "திர�ான �க்கள் 
உங்கமை�த் திரளுகிறார்கள்" என்று பதி��ித்தனர். �ற்றவர்கள் 
மெசய்யாதது ளேபா�, இளேயசுவுக்குத் மெதரியும், அது ஒரு விஷய�ல்�, 
ஆனால் �ரண �னம், யாருமைடய மெதாடுதல் உதவிக்கு அமைழத்தது. 
அவரது விசாரமைணமைய �ீண்டும் �ீண்டும், ஒரு ளே#ாய்வாய்ப்பட்ட 
மெபண்ணின் #ம்பிக்மைகயால் அவர் பதி��ித்தார். இந்த �ன 
அமைழப்பின் �ீதான அவரது விமைரவான பயம் அவரது ஆன்�ீகத்மைத 
வி�க்கியது. அமைதப் பற்றிய சீடர்க�ின் தவறான எண்ணம் 
அவர்க�ின் மெபாருளுணர்மைவ மெவ�ிக்மெகாணர்ந்தது.

7. 428 : 8-14

ஆன்�ிக உண்மை�கள் ளேதான்றுவதற்காக தவறான #ம்பிக்மைககள் 
�ற்றும் மெபாருள் ஆதாரங்க�ின் சிந்தமைனமைய வி�க்குவது, - இது ஒரு 
மெபரிய சாதமைனயாகும், இதன் மூ�ம் #ாம் மெபாய்மைய துமைடத்துவிட்டு 
உண்மை�க்கு இடம் மெகாடுப்ளேபாம். இவ்வாறு #ாம் உண்மை�யில் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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ஆ�யத்மைத அல்�து உடமை� #ிறுவ�ாம், "அமைதக் கட்டியவரும் 
பமைடத்தவரும் கடவுளே�."

8. 451 : 2-4

கிரிஸ்துவர் விஞ்ஞானிகள் மெபாருள் உ�கில் இருந்து மெவ�ிளேய வந்து 
தனித்தனியாக இருக்க அப்ளேபாஸ்தலிக்க கட்டமை�யின் #ிமை�யான 
அழுத்தத்தின் கீழ் வாழ ளேவண்டும்.

9. 95 : 5-11

பவுல் மெசான்னார், "ஆன்�ீக சிந்தமைனயுடன் இருப்பது வாழ்க்மைக." #ாம் 
கடவுமை� அல்�து வாழ்க்மைகமைய அணுகுகிளேறாம், #�து ஆன்�ீகத்தின் 
விகிதத்தில், உண்மை� �ற்றும் அன்பின் �ீதான #�து விசுவாசம்; அந்த 
விகிதத்தில் #ாம் அமைனத்து �னித ளேதமைவகமை�யும் 
அறிந்திருக்கிளேறாம், ளே�லும் ளே#ாயுற்றவர்கள் �ற்றும் அவர்கமை�க் 
குணப்படுத்தும் ளே#ாக்கத்திற்காக பாவம் மெசய்பவர்க�ின் 
எண்ணங்கமை� அறிய முடிகிறது. எந்த வமைகயான பிமைழயும் கடவு�ின் 
சட்டத்திலிருந்து �மைறக்க முடியாது.

10.   98 : 8-14

கிறித்துவத்தின் விஞ்ஞானம் ஒரு மெபாருள் யுகத்தால் தவறாகப் புரிந்து 
மெகாள்�ப்படுகிறது, ஏமெனனில் இது ஆவியின் (ஆவிகள் அல்�) 
குணப்படுத்தும் மெசல்வாக்கு ஆகும், இது மெபாருள் உணர்வுக�ால் புரிந்து
மெகாள்� முடியாது, - இது ஆன்�ீக ர ீதியாக �ட்டுளே� உணர முடியும். 
#ம்பிக்மைககள், ளேகாட்பாடுகள் �ற்றும் �னித கருதுளேகாள்கள் கிறிஸ்தவ 
அறிவியமை� மெவ�ிப்படுத்தவில்மை�; �ிகக் குமைறவாக அவர்க�ால் 
அமைத #ிரூபிக்க முடியும்.

11.   97 : 5-7, 13-25

உண்மை�யில், �ிகவும் மெ#ருக்க�ான பிமைழ உண்மை�மைய 
உருவகப்படுத்துகிறது �ற்றும் மெபாருள் என்று அமைழக்கப்படுவது அதன் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 7, 2022
தமை�ப்ப: ஆவி

சாராம்சத்மைத ஒத்திருக்கிறது, �ரண �னது, ளே�லும் வலிமை�யற்ற 
பிமைழ ஒரு #ம்பிக்மைகயாக �ாறும். … ஒரு மெபாய்யான #ம்பிக்மைகயானது
எல்மை�மையக் கடக்கா�ல் உண்மை�மைய அணுகும் ளேபாது, மெதய்வீக 
அன்பினால் அழிக்கப்பட்ட பிறகு, அது ஒரு �ாமையயாகளேவ இல்�ா�ல் 
ளேபாகிறது, அது அழிவுக்கு முதிர்ச்சியமைடகிறது. #ம்பிக்மைக எவ்வ�வு 
அதிக�ாக இருக்கிறளேதா, அவ்வ�வு மெத�ிவாக அதன் பிமைழ, அதன் 
க�த்தில் உயர்ந்த மெதய்வீக ஆவி, எல்�ா விஷயங்க�ிலும் ஆதிக்கம் 
மெசலுத்துகிறது, ளே�லும் �னிதன் ஆவியின் சாயலில் காணப்படுகிறான்.

பரந்த உண்மை�கள் தங்களுக்கு எதிராக �ிக அதிக�ான மெபாய்கமை� 
வரிமைசப்படுத்துகின்றன, ஏமெனன்றால் அமைவ �மைறப்பிலிருந்து 
பிமைழமையக் மெகாண்டுவருகின்றன. உண்மை�மையச் மெசால்� மைதரியம் 
ளேவண்டும்; உயர்ந்த உண்மை� தன் குரமை� உயர்த்துவதால், உரத்த 
குரலில் பிமைழயாக அ�றுகிறது, அதன் மெத�ிவற்ற ஒலி �றதியில் 
எப்ளேபாதும் அமை�தியாகிவிடும்.

12.   249 : 6-11

ஆன்�ாவின் மெதய்வீக ஆற்றமை� உணர்ளேவாம், புதிய வாழ்க்மைகக்கு 
#ம்மை�க் மெகாண்டு வருளேவாம், அழிவுகர�ான அல்�து மெபாருள் 
சக்திமைய அழிக்க முடியாது. #ாம் மெதய்வீக "அதிகாரங்களுக்கு" 
உட்பட்டவர்க�ாக இருக்கிளேறாம் என்று சந்ளேதாஷப்படுளேவாம். இருப்பது 
உண்மை�யான அறிவியல். வாழ்க்மைக அல்�து கடவுள் பற்றிய ளேவறு 
எந்தக் ளேகாட்பாடும் �ாமையயானது �ற்றும் புராண�ானது.

13.   99 : 23-29

உண்மை�யான ஆன்�ீகத்தின் அமை�தியான, வலுவான #ீளேராட்டங்கள், 
அவற்றின் மெவ�ிப்பாடுக�ான ஆளேராக்கியம், தூய்மை� �ற்றும் சுய 
தீக்கு�ிப்பு ஆகியமைவ �னித அனுபவத்மைத ஆழப்படுத்த ளேவண்டும், 
மெபாருள் இருப்பு பற்றிய #ம்பிக்மைககள் ஒரு வழுக்மைகத் திணிப்பாகக் 
கருதப்படும் வமைர, பாவம், ளே#ாய் �ற்றும் �ரணம் ஆகியவற்மைறக் 
மெகாடுக்கும். மெதய்வீக ஆவி �ற்றும் கடவு�ின் ஆன்�ீக, பரிபூரண 
�னிதனின் அறிவியல் #ிரூபணத்திற்கான #ித்திய இடம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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14.   393 : 12-15

#ன்மை�க்கு �ாறான அமைனத்மைதயும் எதிர்க்கும் ஆவியின் ப�த்தில் 
எழுச்சி மெபறுங்கள். கடவுள் �னிதமைன இதற்குத் திறமை�யாக 
ஆக்கியுள்�ார், ளே�லும் �னிதனுக்கு மெதய்வீக�ாக வழங்கப்பட்டுள்� 
திறமைனயும் சக்திமையயும் எதுவும் குமைறக்க முடியாது.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ளே�ரி ளேபக்கர் எடி

தினச�ி ப4பம்

ஒவ்மெவாரு #ாளும் மெ8பிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்மெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  மெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் #ிமை�மெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை�யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க�ிடமும் பாசத்மைத வ�ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ�ட்டும்!

சர்ச் மைகளேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க,ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க�ின் ளே#ாக்கங்கள் அல்�து மெசயல்கமை�
விளேராதளே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்ளேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
மெதய்வீக அன்பு �ட்டுளே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை�யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சளேகாதரத்துவம்,  மெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ளேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க�ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆளே�ாசமைன,  மெசல்வாக்கு மெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக மெசல்வாக்கு
மெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட ளேவண்டும்.

சர்ச் மைகளேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.
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கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �ன#� ஆளே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் மெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்மெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ளே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் மெசய்ய ளேவண்டிய கடமை�மைய �றக்களேவா
புறக்கணிக்களேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக�ால் அவர்
#ியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், #ியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகளேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை�ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ளேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ளே�ரி ளேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ளே8ம்ஸ் மைபபி�ின் ளேவத ளே�ற்ளேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்#�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ளேவதவசனங்க�ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை� உள்�டக்கியது.


