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ககால்டன் உமைர:  க�ாத்தியர் 5: 25

"நாம் ஆவியினாலே� பிமைழத்திருந்தால், ஆவிக்லேகற்றபடி நடக்கவும்
கடலேவாம்."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:    சங்கீதம் 47: 1, 4, 6
 சங்கதீம் 104: 24, 30, 31

1 சக� ஜனங்கலே&, மைகககாட்டி லேதவனுக்கு முன்பாகக் ககம்பீர 
சத்த�ாய் ஆர்ப்பரியுங்கள்.

4 த�க்குப் பிரிய�ான யாக்லேகாபின் சிறப்பான லேதசத்மைத ந�க்குச் 
சுதந்தர�ாகத் கதரிந்த&ிப்பார்.

6 லேதவமைனப் லேபாற்றிப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்; நம்முமைடய 
ராஜாமைவப் லேபாற்றிப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்.

24 கர்த்தாலேவ, உ�து கிரிமையகள் எவ்வ&வு திர&ாயிருக்கிறது! 
அமைவகமை&கயல்�ாம் ஞான�ாய்ப் பமைடத்தீர்; பூ�ி உம்முமைடய 
கபாருள்க&ினால் நிமைறந்திருக்கிறது.

30 நீர் உம்முமைடய ஆவிமைய அனுப்பும்லேபாது, அமைவகள் 
சிருஷ்டிக்கப்படும்; நீர் பூ�ியின் ரூபத்மைதயும் புதிதாக்குகிறீர்.

31 கர்த்தருமைடய �கிமை� என்கறன்மைறக்கும் வி&ங்கும்; கர்த்தர் 
தம்முமைடய கிரிமையக&ிலே� �கிழுவார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை&ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபி&ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க&ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை& உள்&டக்கியது.
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பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. கயாவான் 3: 1-8

1 தருக்குள்லே& அதிகாரியான நிக்ககாலேதமு என்னப்பட்ட பரிலேசயன் 
ஒருவன் இருந்தான்.

2 அவன் இராக்கா�த்திலே� இலேயசுவினிடத்தில் வந்து: ரபீ, நீர் 
லேதவனிடத்திலிருந்து வந்த லேபாதகர் என்று அறிந்திருக்கிலேறாம், 
ஏகனனில் ஒருவனும் தன்னுடலேன லேதவன் இராவிட்டால் நீர் 
கசய்கிற இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கமை&ச் கசய்�ாட்டான் என்றான்.

3 இலேயசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: ஒருவன் �றுபடியும் 
பிறவாவிட்டால் லேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதக் காண�ாட்டான் என்று 
க�ய்யாகலேவ க�ய்யாகலேவ உனக்குச் கசால்லுகிலேறன் என்றார்.

4 அதற்கு நிக்ககாலேதமு: ஒரு �னுஷன் முதிர்வயதாயிருக்மைகயில் 
எப்படிப் பிறப்பான்? அவன் தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இரண்டாந்தரம் 
பிரலேவசித்துப் பிறக்கக்கூடுலே�ா என்றான்.

5 இலேயசு பிரதியுத்தர�ாக: ஒருவன் ஜ�த்தினாலும் ஆவியினாலும் 
பிறவாவிட்டால் லேதவனுமைடய ராஜ்யத்தில் பிரலேவசிக்க�ாட்டான் 
என்று க�ய்யாகலேவ க�ய்யாகலேவ உனக்குச் கசால்லுகிலேறன்.

6 �ாம்சத்தினால் பிறப்பது �ாம்ச�ாயிருக்கும், ஆவியினால் பிறப்பது
ஆவியாயிருக்கும்.

7 நீங்கள் �றுபடியும் பிறக்கலேவண்டுக�ன்று நான் உனக்குச் 
கசான்னமைதக் குறித்து அதிசயப்படலேவண்டாம்.

8 காற்றானது தனக்கு இஷ்ட�ான இடத்திலே� வீசுகிறது, அதின் 
சத்தத்மைதக் லேகட்கிறாய், ஆகிலும் அது இன்ன இடத்திலிருந்து 
வருகிறகதன்றும், இன்ன இடத்துக்குப் லேபாகிறகதன்றும் உனக்குத் 
கதரியாது; ஆவியினால் பிறந்தவகனவலேனா அவனும் அப்படிலேய 
இருக்கிறான் என்றார்.

2. கயாவான் 4: 5-7, 9-24

5 யாக்லேகாபு தன் கு�ாரனாகிய லேயாலேசப்புக்குக் ககாடுத்த நி�த்துக்கு
அருலேக இருந்த ச�ாரியாவிலுள்& சீகார் என்னப்பட்ட ஊருக்கு 
வந்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை&ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபி&ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க&ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை& உள்&டக்கியது.
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6 அங்லேக யாக்லேகாபுமைடய கிணறு இருந்தது; இலேயசு 
பிரயாணத்தினால் இமை&ப்பமைடந்தவராய் அந்தக் கிணற்றினருலேக 
உட்கார்ந்தார்; அப்கபாழுது ஏறக்குமைறய ஆறாம்�ணி 
லேவமை&யாயிருந்தது.

7 அவருமைடய சீஷர்கள் லேபாஜனபதார்த்தங்கமை&க் ககாள்ளும்படி 
ஊருக்குள்லே& லேபாயிருந்தார்கள்.

9 யூதர்கள் ச�ாரியருடலேன சம்பந்தங்க�வாதவர்க&ானபடியால், 
ச�ாரிய ஸ்திர ீ அவமைர லேநாக்கி: நீர் யூதனாயிருக்க, ச�ாரியா 
ஸ்திர ீயாகிய என்னிடத்தில், தாகத்துக்குத்தா என்று எப்படிக் 
லேகட்க�ாம் என்றாள்.

10 இலேயசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: நீ லேதவனுமைடய ஈமைவயும், 
தாகத்துக்குத்தா என்று உன்னிடத்தில் லேகட்கிறவர் இன்னார் 
என்பமைதயும் அறிந்திருந்தாயானால், நீலேய அவரிடத்தில் 
லேகட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு ஜவீத்தண்ணீமைரக் ககாடுத்திருப்பார் 
என்றார்.

11 அதற்கு அந்த ஸ்திரீ: ஆண்டவலேர, க�ாண்டுககாள்& உம்�ிடத்தில் 
பாத்திர�ில்மை�லேய, கிணறும் ஆழ�ாயிருக்கிறலேத, பின்மைன 
எங்லேகயிருந்து உ�க்கு ஜீவத்தண்ணீர் உண்டாகும்.

12 இந்தக் கிணற்மைற எங்களுக்குத் தந்த நம்முமைடய பிதாவாகிய 
யாக்லேகாமைபப் பார்க்கிலும் நீர் கபரியவலேரா. அவரும் அவர் 
பிள்மை&களும் அவர் �ிருகஜீவன்களும் இதிலே� குடித்ததுண்லேட 
என்றாள்.

13 இலேயசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: இந்தத் தண்ணீமைரக் 
குடிக்கிறவனுக்கு �றுபடியும் தாகமுண்டாகும்.

14 நான் ககாடுக்கும் தண்ணீமைரக் குடிக்கிறவனுக்லேகா ஒருக்காலும் 
தாகமுண்டாகாது; நான் அவனுக்குக் ககாடுக்கும் தண்ணீர் 
அவனுக்குள்லே& நித்தியஜீவகா��ாய் ஊறுகிற நீரூற்றாயிருக்கும் 
என்றார்.

15 அந்த ஸ்திரீ அவமைர லேநாக்கி: ஆண்டவலேர, எனக்குத் 
தாகமுண்டாகா�லும், நான் இங்லேக க�ாண்டுககாள்& 
வரா�லு�ிருக்கும்படி அந்தத் தண்ணீமைர எனக்குத் தரலேவண்டும் 
என்றாள்.

16 இலேயசு அவமை& லேநாக்கி: நீ லேபாய், உன் புருஷமைன இங்லேக 
அமைழத்துக் ககாண்டுவா என்றார்.

17 அதற்கு அந்த ஸ்திரீ எனக்குப்புருஷன் இல்மை� என்றாள். இலேயசு 
அவமை& லேநாக்கி: எனக்குப் புருஷன் இல்மை�கயன்று நீ கசான்னது 
சரிதான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை&ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபி&ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க&ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை& உள்&டக்கியது.
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18 எப்படிகயனில், ஐந்து புருஷர் உனக்கிருந்தார்கள், இப்கபாழுது 
உனக்கிருக்கிறவன் உனக்குப் புருஷனல்�, இமைத உள்&படி 
கசான்னாய் என்றார்.

19 அப்கபாழுது அந்த ஸ்திரீ அவமைர லேநாக்கி: ஆண்டவலேர, நீர் 
தீர்க்கதரிசி என்று காண்கிலேறன்.

20 எங்கள் பிதாக்கள் இந்த �மை�யிலே� கதாழுதுககாண்டு வந்தார்கள்;
நீங்கள் எருசலே��ிலிருக்கிற ஸ்த�த்திலே� 
கதாழுதுககாள்&லேவண்டும் என்கிறீர்கலே& என்றாள்.

21 அதற்கு இலேயசு: ஸ்திரீலேய, நான் கசால்லுகிறமைத நம்பு. நீங்கள் 
இந்த �மை�யிலும் எருசலே��ிலும் �ாத்திர�ல்�, எங்கும் பிதாமைவத் 
கதாழுதுககாள்ளுங்கா�ம் வருகிறது.

22 நீங்கள் அறியாதமைதத் கதாழுதுககாள்ளுகிறீர்கள்; நாங்கள் 
அறிந்திருக்கிறமைதத் கதாழுதுககாள்ளுகிலேறாம்; ஏகனன்றால் 
இரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது.

23 உண்மை�யாய்த் கதாழுதுககாள்ளுகிறவர்கள் பிதாமைவ 
ஆவிலேயாடும் உண்மை�லேயாடும் கதாழுதுககாள்ளுங்கா�ம் வரும், 
அது இப்கபாழுலேத வந்திருக்கிறது; தம்மை�த் 
கதாழுதுககாள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்க&ாயிருக்கும்படி 
பிதாவானவர் விரும்புகிறார்.

24 லேதவன் ஆவியாயிருக்கிறார், அவமைரத் 
கதாழுதுககாள்ளுகிறவர்கள் ஆவிலேயாடும் உண்மை�லேயாடும் 
அவமைரத் கதாழுதுககாள்&லேவண்டும் என்றார்.

3. கயாவான் 20 : 24 (தா�ஸ்)-29

24 இலேயசு வந்திருந்தலேபாது பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய திதிமு 
என்னப்பட்ட லேதா�ா என்பவன் அவர்களுடலேனகூட 
இருக்கவில்மை�.

25 �ற்றச் சீஷர்கள்: கர்த்தமைரக் கண்லேடாம் என்று அவனுடலேன 
கசான்னார்கள். அதற்கு அவன் அவருமைடய மைகக&ில் 
ஆணிக&ினாலுண்டான காயத்மைத நான் கண்டு, அந்தக் 
காயத்திலே� என் விரமை�யிட்டு, என் மைகமைய அவருமைடய 
வி�ாவிலே� லேபாட்டாக�ாழிய விசுவாசிக்க�ாட்லேடன் என்றான்.

26 �றுபடியும் எட்டுநாமை&க்குப்பின்பு அவருமைடய சீஷர்கள் 
வீட்டுக்குள்லே& இருந்தார்கள்; லேதா�ாவும் அவர்களுடலேனகூட 
இருந்தான்; கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்கபாழுது இலேயசு 
வந்து நடுலேவ நின்று: உங்களுக்குச் ச�ாதானம் என்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை&ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபி&ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க&ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை& உள்&டக்கியது.
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27 பின்பு அவர் லேதா�ாமைவ லேநாக்கி: நீ உன் விரமை� இங்லேக நீட்டி, 
என் மைககமை&ப் பார், உன் மைகமைய நீட்டி, என் வி�ாவிலே� லேபாடு, 
அவிசுவாசியாயிரா�ல் விசுவாசியாயிரு என்றார்.

28 லேதா�ா அவருக்குப் பிரதியுத்தர�ாக என் ஆண்டவலேர! என் 
லேதவலேன! என்றான்.

29 அதற்கு இலேயசு: லேதா�ாலேவ, நீ என்மைனக் கண்டதினாலே� 
விசுவாசித்தாய், காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் 
பாக்கியவான்கள் என்றார்.

4. க�ாத்தியர் 5: 16-18, 22 (பழம்)-25

16 பின்னும் நான் கசால்லுகிறகதன்னகவன்றால், ஆவிக்லேகற்றபடி 
நடந்துககாள்ளுங்கள், அப்கபாழுது �ாம்ச இச்மைசமைய 
நிமைறலேவற்றாதிருப்பீர்கள்.

17 �ாம்சம் ஆவிக்கு விலேராத�ாகவும், ஆவி �ாம்சத்துக்கு 
விலேராத�ாகவும் இச்சிக்கிறது; நீங்கள் 
கசய்யலேவண்டுக�ன்றிருக்கிறமைவகமை&ச் கசய்யாதபடிக்கு, 
இமைவகள் ஒன்றுக்ககான்று விலேராத�ாயிருக்கிறது.

18 ஆவியினால் நடத்தப்படுவீர்க&ானால், நீங்கள் 
நியாயப்பிர�ாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்க&ல்�.

22 ...ஆவியின் கனிலேயா, அன்பு, சந்லேதாஷம், ச�ாதானம், 
நடீியகபாறுமை�, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம்,

23 சாந்தம், இச்மைசயடக்கம்; இப்படிப்பட்டமைவகளுக்கு விலேராத�ான 
பிர�ாணம் ஒன்று�ில்மை�.

24 கிறிஸ்துவினுமைடயவர்கள் தங்கள் �ாம்சத்மைதயும் அதின் ஆமைச 
இச்மைசகமை&யும் சிலுமைவயில் அமைறந்திருக்கிறார்கள்.

25 நாம் ஆவியினாலே� பிமைழத்திருந்தால், ஆவிக்லேகற்றபடி நடக்கவும் 
கடலேவாம்.

5. கரா�ர் 8: 2 (சட்டம்)

2 ... இலேயசுவினாலே� ஜவீனுமைடய ஆவியின் பிர�ாணம் என்மைனப் 
பாவம் �ரணம் என்பமைவக&ின் பிர�ாணத்தினின்று 
விடுதமை�யாக்கிற்லேற.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை&ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபி&ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க&ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை& உள்&டக்கியது.
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1. 109 : 32-7

ஆன்�ா, சர்வ வல்�மை�, எங்கும் நிமைறந்திருப்பது, சர்வ அறிவாற்றல், - 
அமைனத்து ஆற்றமை�யும் ககாண்ட ஆவி, எல்�ா இடத்மைதயும் நிரப்புதல், 
அமைனத்து அறிவியமை� உருவாக்குதல், - என்ற மூன்று கபரிய 
உண்மை�கள், கபாருள் உண்மை�யானதாக இருக்க முடியும் என்ற 
நம்பிக்மைகக்கு எப்லேபாதும் முரண்படுகின்றன. இந்த நித்திய 
உண்மை�கள் கடவு&ின் பமைடப்பின் பிரகாச�ான யதார்த்த�ாக ஆதிகா�
இருப்மைப கவ&ிப்படுத்துகின்றன, அதில் அவர் உருவாக்கிய 
அமைனத்தும் அவரது ஞானத்தால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன.

2. 222 : 31-13

உயிரும் புத்திசாலித்தனமும் கபாரு&ில் உள்&ன என்ற தவறான 
நம்பிக்மைகமைய அழித்து, தூய்மை�யான �ற்றும் சரியானவற்றில் நம்மை� 
நாலே� விமைதக்க லேவண்டும். பவுல் கசான்னார், "ஆவியின்படி நடங்கள், 
�ாம்சத்தின் இச்மைசமைய நீங்கள் நிமைறலேவற்ற�ாட்டீர்கள்." விமைரவில் 
அல்�து பின்னர், �னிதனின் வமைரயறுக்கப்பட்ட திறனின் 
பிமைணப்புகள், அவன் ஆன்�ாவிற்குப் பதி�ாக உடலிலும், 
ஆன்�ாவிற்குப் பதி�ாகப் கபாரு&ிலும் வாழ்கிறான் என்ற �ாமையயால் 
கட்டமை�க்கப்படுகின்றன என்பமைத அறிந்து ககாள்லேவாம்.

கபாருள் ஆவிமைய கவ&ிப்படுத்தாது. கடவுள் எல்மை�யற்ற எங்கும் 
நிமைறந்த ஆவி. ஆன்�ா எல்�ா இடங்க&ிலும் இருந்தால், கபாருள் 
என்ன, எங்லேக? தவமைற விட உண்மை� கபரியது என்பமைத நிமைனவில் 
ககாள்ளுங்கள், லே�லும் கபரியமைத சிறியதாக மைவக்க முடியாது. 
ஆன்�ா என்பது ஆவி, ஆவி உடமை� விட கபரியது. ஆவி ஒருமுமைற 
உடலுக்குள் இருந்திருந்தால், ஆவி வமைரயறுக்கப்பட்டதாக இருக்கும், 
எனலேவ ஆவியாக இருக்க முடியாது.

3. 140 : 4-22

கடவுள் ஒரு சரீர ஜீவியம் என்பமைத யாராலும் உண்மை�யாக 
உறுதிப்படுத்த முடியாது. மைபபிள் அவமைரப் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது: "உன்னால் என் முகத்மைதப் பார்க்க 
முடியாது; ஒருவனும் என்மைனக் கண்டு வாழ�ாட்டான்." கபாருள் 
ரீதியாக அல்�, ஆனால் ஆன்�ீக ர ீதியில் நாம் அவமைர கதய்வீக �னம், 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை&ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபி&ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க&ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை& உள்&டக்கியது.
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வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு என்று அறிலேவாம். நாம் கதய்வீக 
இயல்மைபப் புரிந்துககாண்டு அவமைரப் புரிந்துககாண்டு லேநசிப்பதன் 
மூ�ம் விகிதாச்சாரத்தில் கீழ்ப்படிந்து வணங்குலேவாம், லே�லும் சரீரத்தின் 
�ீது சண்மைடயிடா�ல், நம் கடவு&ின் ஐசுவரியத்தில் 
�கிழ்ச்சியமைடலேவாம். அப்லேபாது �தம் என்பது இதயம் சார்ந்ததாக 
இருக்கும், தமை� சார்ந்ததாக இருக்காது. �னிதகு�ம் இனி 
ககாடுங்லேகான்மை� �ற்றும் அன்பின் பற்றாக்குமைறயிலிருந்து 
தமைடகசய்யும், - ககாசுக்கமை& வடிகட்டுதல் �ற்றும் ஒட்டகங்கமை& 
விழுங்குதல்.

நாம் ஆன்�ீக ர ீதியில் வணங்குகிலேறாம், நாம் கபாருள் ரீதியாக 
வணங்குவமைத நிறுத்தினால் �ட்டுலே�. ஆன்�ீக பக்தி என்பது 
கிறிஸ்தவத்தின் ஆன்�ா. கபாரு&ின் மூ�ம் வழிபடுவது லேபகனிசம். யூத
�ற்றும் பிற சடங்குகள் உண்மை�யான வழிபாட்டின் வமைககள் �ற்றும் 
நிழல்கள். "உண்மை�யான ஆராதமைனயா&ர்கள் தந்மைதமைய 
ஆவிலேயாடும் உண்மை�லேயாடும் வணங்குவார்கள்."

4. 317 : 16-21 அடுத்த பக்கம்

�னிதனின் தனித்துவம் குமைறவான உறுதியானதல்�,  ஏகனனில் அது
ஆன்�ீகம் �ற்றும் அவரது வாழ்க்மைக கபாரு&ின் தயவில் இல்மை�.
அவரது ஆன்�ீக தனித்துவத்மைதப் புரிந்துககாள்வது �னிதமைன �ிகவும்
உண்மை�யானதாகவும்,  சத்தியத்தில் �ிகவும் வலிமை�யானதாகவும்
ஆக்குகிறது,  லே�லும் பாவம்,  லேநாய் �ற்றும் �ரணத்மைத கவல்�
அவருக்கு உதவுகிறது.  கல்�மைறயிலிருந்து உயிர்த்கதழுந்த பிறகு,
கல்வாரியில் நடந்த லேசாகத்திற்கு முன்பு அவர்கள் லேநசித்த அலேத
இலேயசுவாகலேவ நம் ஆண்டவரும் குருவும் தம்மை� சீடர்களுக்குக்
காட்டினர்.

கபாருள்முதல்வாத தா�ஸுக்கு,  ஆன்�ாமைவ விட,  ஆன்�ாவுக்குப்
பதி�ாக,  கபாருள் உணர்வுகள் �ற்றும் உடலின் சாட்சியத்திற்குப்
பதி�ாக,  கபாரு&ில் சிறந்த இரட்சகமைரத் லேதடி,  அழியாமை�யின்
ஆர்வத்திற்காக -  இலேயசு அவருக்கு அவர் �ாறாதவர் என்பதற்கான
ஆதாரத்மைத அ&ித்தார்.  சிலுமைவயில் அமைறயப்படுவதன் மூ�ம்.  இந்த
�ந்த�ான �ற்றும் சந்லேதகத்திற்குரிய சீடருக்கு,  �ாஸ்டர் பூ�ியில்
வசிப்பவராக இருக்கும் வமைர,  இலேயசு �ாம்ச உண்மை�யாகலேவ
இருந்தார்.  கபாரு&ின் காட்சிமையத் தவிர லேவகறதுவும் தா�ஸுக்கு

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை&ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபி&ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க&ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை& உள்&டக்கியது.
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இருப்பமைத நிஜ�ாக்க முடியாது.  அவர் விஷயத்தில் நம்பிக்மைக
மைவப்பது எந்தப் பணியும் இல்மை�,  ஆனால் ஆவியின் கணிச�ான
தன்மை�மையக் கருத்தரிப்பது -  �னமைதயும் அழியாத தன்மை�மையயும்
எதுவும் அழிக்க முடியாது என்பமைத அறிவது,  அதில் ஆவி ஆட்சி
கசய்யும் - �ிகவும் கடின�ாக இருந்தது.

உடல் உணர்வுகள் லேநாய்கமை& உண்மை�க&ாக வமைரயறுக்கின்றன;
கபாருள் லேநாமைய உண்டாக்குகிறது �ற்றும் கதய்வீக �னம் அமைத
குணப்படுத்த முடியாது அல்�து குணப்படுத்தாது என்று உடல் பு�ன்கள்
கூறினாலும்,  கடவுள் அமைனத்மைதயும் பமைடத்தார் என்று லேவதம்
அறிவிக்கிறது.  கபாருள்,  கபாய்,  சுயந�ம் அல்�து தாழ்த்தப்பட்ட
அமைனத்மைதயும் கபாருள் உணர்வுகள் லேதாற்றுவித்து ஆதரிக்கின்றன.
அவர்கள் ஆன்�ாமைவ �ண்ணிலும்,  உயிமைர மூட்டத்திலும் மைவத்து,
எல்�ாவற்மைறயும் அழித்துவிடுவார்கள்.  கபௌதிக உணர்வின் இந்த
கபாய்மைய ஆன்�ீக உணர்வின் உண்மை�யுடன் நாம் அமை�திப்படுத்த
லேவண்டும்.  பாவம் �ற்றும் �ரணம் பற்றிய நம்பிக்மைகமையக்
ககாண்டுவந்த பிமைழமைய நாம் நிறுத்த லேவண்டும் �ற்றும் சர்வ
வல்�மை�யின் தூய உணர்மைவ அழிக்க லேவண்டும்.

லேநாய்வாய்ப்பட்டவன் எல்�ாமைரயும் விட பாவமுள்&வனா?  இல்மை�!
ஆனால் அவர் முரண்படும் வமைர,  அவர் கடவு&ின் உருவம் அல்�.
தங்க&ின் கபாருள் சார்ந்த நம்பிக்மைகக&ால் லேசார்வமைடந்து,  அதனால்
ப� துன்பங்கள் வருகின்றன,  தவறானவர்கள் இன்னும் ஆன்�ீக�ாக
வ&ர்கிறார்கள்,  ஏகனனில் பிமைழ -  அல்�து வாழ்க்மைக விஷயத்தில்
உள்&து என்ற நம்பிக்மைக -  ஆன்�ீக வாழ்க்மைகயின் யதார்த்தத்திற்கு
வழிவகுக்கிறது.

5. 252 : 16-20, 31-8

கபாருள் உணர்வு உண்மை�யின் ஆணவத்துடன் குரல் எழுப்புகிறது:

நான் முற்றிலும் லேநர்மை�யற்றவன், அது யாருக்கும் கதரியாது. நான் 
ஏ�ாற்ற�ாம், கபாய் கசால்��ாம், விபச்சாரம் கசய்ய�ாம், 
ககாள்மை&யடிக்க�ாம், ககாமை� கசய்ய�ாம், லே�லும் க�ன்மை�யான 
நாக்கு வில்�த்தனத்தால் நான் கண்டறிவமைதத் தவிர்க்கிலேறன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை&ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபி&ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க&ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை& உள்&டக்கியது.
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ஆவி, எதிர் சாட்சியம் கூறுகிறது:

நான் ஆவி. ஆன்�ிக உணர்வுகமை&க் ககாண்ட �னிதலேன என் சாயல். 
அவர் எல்மை�யற்ற புரிதமை� பிரதிபலிக்கிறார், ஏகனன்றால் நான் 
முடிவிலி. புனிதத்தின் அழகு, இருப்பின் பூரணத்துவம், அழியாத 
�கிமை�, - அமைனத்தும் என்னுமைடயது, ஏகனன்றால் நான் கடவுள். 
நான் �னிதனுக்கு அழியாமை�மையக் ககாடுக்கிலேறன், ஏகனன்றால் 
நான் சத்தியம். நான் எல்�ா லேபரின்பத்மைதயும் 
லேசர்த்துக்ககாள்கிலேறன், ஏகனன்றால் நான் அன்பு. நான் ஜீவன் 
என்பதால் ஆரம்பமும் முடிவும் இல்�ா�ல் உயிர் ககாடுக்கிலேறன். நான் 
உயர்ந்தவன், அமைனத்மைதயும் தருகிலேறன், ஏகனன்றால் நான் �னம். 
நான் எல்�ாவற்றின் கபாரு&ாக இருக்கிலேறன், ஏகனன்றால் நான் 
தான்.

6. 492 : 3-6

சரியான பகுத்தறிவுக்கு, சிந்தமைனக்கு முன் ஒரு உண்மை� �ட்டுலே� 
இருக்க லேவண்டும், அதாவது ஆன்�ீக இருப்பு. உண்மை�யில், லேவறு எந்த 
இருப்பும் இல்மை�, ஏகனன்றால் வாழ்க்மைகமைய அதன் ஒற்றுமை�, இறப்பு 
ஆகியவற்றுடன் இமைணக்க முடியாது.

7. 471 : 13-20

கதய்வீக அறிவியலின் உண்மை�கள் ஒப்புக் ககாள்&ப்பட லேவண்டும், - 
இந்த உண்மை�களுக்கான சான்றுகள் தீமை�யால், கபாரு&ால் அல்�து 
கபாருள் உணர்வால் ஆதரிக்கப்படவில்மை� என்றாலும் - கடவுளும் 
�னிதனும் இமைணந்திருப்பதற்கான சான்றுகள் ஆன்�ீக உணர்வால் 
முழுமை�யாக நிமை�நிறுத்தப்படுகின்றன. �னிதன் எப்லேபாதும் கடவு&ின் 
பிரதிபலிப்பாக இருந்தான். கடவுள் எல்மை�யற்றவர், எனலேவ எப்லேபாதும் 
இருப்பவர், லேவறு எந்த சக்தியும் இல்மை�. எனலேவ பிரபஞ்சத்தின் 
ஆன்�ீகம் �ட்டுலே� பமைடப்பின் உண்மை�.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் லே�ரி லேபக்கர் எடி

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை&ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபி&ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க&ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை& உள்&டக்கியது.
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தினசரி ப0பம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை&யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க&ிடமும் பாசத்மைத வ&ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ&ட்டும்!
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க1ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க&ின் லேநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமை&
விலேராதலே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்லேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுலே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை&யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சலேகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்லேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க&ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆலே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட லேவண்டும்.
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கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆலே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  லே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய லேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கலேவா
புறக்கணிக்கலேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக&ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகலேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை&ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது லே�ரி லேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லேஜம்ஸ் மைபபி&ின் லேவத லே�ற்லேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லேவதவசனங்க&ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை& உள்&டக்கியது.


