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ஞாயிற்றுக்கிழமை� மே� 22, 2022

தமை�ப்ப — ஆன்�ா �ற்றும் உடல்

மேகால்டன் உமை�:  மேயாவான் 6: 27

"அழிந்துமேபாகிற மேபாஜனத்திற்காக அல்�, நித்தியஜீவன்வமை%க்கும்
நிமை�நிற்கிற மேபாஜனத்திற்காகமேவ கி%ிமைய நடப்பியுங்கள்; அமைத

�னுஷகு�ா%ன் உங்களுக்குக் ககாடுப்பார்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: சங்கதீம் 107: 8, 9
சங்கதீம் 19: 7-11

8 தவனமுள்ள ஆத்து�ாமைவக் கர்த்தர் திருப்தியாக்கி, பசியுள்ள 
ஆத்து�ாமைவ நன்மை�யினால் நி%ப்புகிறாக%ன்று,

9 அவருமைடய கிருமைபயினி�ித்தமும், �னுபுத்தி%ருக்கு அவர் 
கசய்கிற அதிசயங்களினி�ித்தமும் அவமை%த் துதிப்பார்களாக.

7 கர்த்தருமைடய மேவதம் குமைறவற்றதும் ஆத்து�ாமைவ 
உயிர்ப்பிக்கிறது�ாயிருக்கிறது; கர்த்தருமைடய சாட்சி சத்தியமும்,
மேபமைதமைய ஞானியாக்குகிறது�ாயிருக்கிறது.

8 கர்த்தருமைடய நியாயங்கள் கசம்மை�யும், இருதயத்மைதச் 
சந்மேதாஷிப்பிக்கிறது�ாயிருக்கிறது; கர்த்தருமைடய கற்பமைன 
தூய்மை�யும், கண்கமைளத் கதளிவிக்கிறது�ாயிருக்கிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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9 கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும், என்மைறக்கும் 
நிமை�க்கிறது�ாயிருக்கிறது; கர்த்தருமைடய நியாயங்கள் 
உண்மை�யும், அமைவகள் அமைனத்தும் நீதியு�ாயிருக்கிறது.

10 அமைவகள் கபான்னிலும், �ிகுந்த பசும்கபான்னிலும் 
விரும்பப்படத்தக்கதும், மேதனிலும் மேதன்கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் 
கதளிமேதனிலும் �து%முள்ளது�ாய் இருக்கிறது.

11 அன்றியும் அமைவகளால் உ�து அடிமேயன் எச்ச%ிக்கப்படுகிமேறன்; 
அமைவகமைளக் மைகக்ககாள்ளுகிறதினால் �ிகுந்த ப�ன் உண்டு.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஏசாயா 55: 1-3

1 ஓ,தாக�ாயிருக்கிறவர்கமேள, நீங்கள் எல்�ாரும் 
தண்ணீர்களண்மைடக்கு வாருங்கள்; பண�ில்�ாதவர்கமேள, 
நீங்கள் வந்து, வாங்கிச் சாப்பிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து, 
பணமு�ின்றி விமை�யு�ின்றித் தி%ாட்ச%சமும் 
பாலும்ககாள்ளுங்கள்.

2 நீங்கள் அப்ப�ல்�ாததற்காகப் பணத்மைதயும், திருப்திகசய்யாத 
கபாருளுக்காக உங்கள் பி%யாசத்மைதயும் கச�வழிப்பாமேனன்? 
நீங்கள் எனக்குக் கவன�ாய்ச் கசவிககாடுத்து ந��ானமைதச் 
சாப்பிடுங்கள்; அப்கபாழுது உங்கள் ஆத்து�ா ககாழுப்பான 
பதார்த்தத்தினால் �கிழ்ச்சியாகும்.

3 உங்கள் கசவிமையச் சாய்த்து, என்னிடத்தில் வாருங்கள்: 
மேகளுங்கள், அப்கபாழுது உங்கள் ஆத்து�ா பிமைழக்கும்; 
தாவீதுக்கு அருளின நிச்சய�ான கிருமைபகமைள உங்களுக்கு 
நித்திய உடன்படிக்மைகயாக ஏற்படுத்துமேவன்.

2. எமே��ியா 31: 14

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 ஆசா%ிய%ின் ஆத்து�ாமைவக் ககாழுமை�யானமைவகளினால் 
பூ%ிப்பாக்குமேவன்; என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மை�யினால் 
திருப்தியாவார்கள் என்று கர்த்தர் கசால்லுகிறார்.

3. லூக்கா 4: 1 (க்கு 1st,), 33-37

1 இமேயசு ப%ிசுத்த ஆவியினாமே� நிமைறந்தவ%ாய் 
மேயார்தாமைனவிட்டுத் திரும்பி, ஆவியானவ%ாமே� 
வனாந்த%த்திற்குக் ககாண்டு மேபாகப்பட்டு,

33 கஜபஆ�யத்திமே� அசுத்த ஆவி பிடித்திருந்த ஒரு �னுஷன் 
இருந்தான்.

34 அவன்: ஐமேயா! நசமே%யனாகிய இமேயசுமேவ, எங்களுக்கும் உ�க்கும் 
என்ன? எங்கமைளக்ககடுக்கவா வந்தீர்? உம்மை� இன்னாக%ன்று 
அறிமேவன்; நீர் மேதவனுமைடய ப%ிசுத்தர் என்று உ%த்தசத்த�ிட்டான்.

35 அதற்கு இமேயசு: நீ மேபசா�ல் இவமைனவிட்டுப் புறப்பட்டுப்மேபா என்று 
அமைத அதட்டினார்; அப்கபாழுது பிசாசு அவமைன ஜனங்களின் 
நடுவிமே� விழத்தள்ளி, அவனுக்கு ஒரு மேசதமுஞ்கசய்யா�ல், 
அவமைன விட்டுப் மேபாய்விட்டது.

36 எல்�ாரும் ஆச்ச%ியப்பட்டு: இது என்ன வார்த்மைதமேயா! 
அதிகா%த்மேதாடும் வல்�மை�மேயாடும் அசுத்த ஆவிகளுக்கும் 
கட்டமைளயிடுகிறார், அமைவகள் புறப்பட்டுப்மேபாகிறமேத என்று 
ஒருவமே%ாகடாருவர் மேபசிக்ககாண்டார்கள்.

37 அவருமைடய கீர்த்தி சுற்றிலு�ிருந்த நாடுகளிலுள்ள 
இடங்களிக�ல்�ாம் பி%சித்த�ாயிற்று.

4. லூக்கா 12: 1 (க்கு 3rd,), 13 (ஒன்று)-24, 28-31

1 அத்தருணத்திமே� அமேநக�ாயி%ம் ஜனங்கள் ஒருவமை% ஒருவர் 
�ிதிக்கத்தக்கதாகக் கூடிவந்திருக்மைகயில், அவர் முத�ாவது 
தம்முமைடய சீஷமை% மேநாக்கி: நீங்கள் �ாய�ாகிய ப%ிமேசயருமைடய 
புளித்த�ாமைவக்குறித்து எச்ச%ிக்மைகயாயிருங்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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13 அப்கபாழுது ஜனக்கூட்டத்தில் ஒருவன் அவமை% மேநாக்கி: மேபாதகமே%, 
ஆஸ்திமையப் பாகம்பி%ித்து என் வீதத்மைத எனக்குத் தரும்படி என் 
சமேகாத%னுக்குக் கட்டமைளயிடமேவண்டும் என்று 
மேகட்டுக்ககாண்டான்.

14 அதற்கு அவர்: �னுஷமேன, என்மைன உங்களுக்கு 
நியாயாதிபதியாகவும் பங்கிடுகிறவனாகவும் மைவத்தவன் யார் 
என்றார்.

15 பின்பு அவர் அவர்கமைள மேநாக்கி: கபாருளாமைசமையக்குறித்து 
எச்ச%ிக்மைகயாயிருங்கள்; ஏகனனில் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு 
தி%ளான ஆஸ்தி இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜவீன் அல்� 
என்றார்.

16 அல்�ா�லும், ஒரு உவமை�மைய அவர்களுக்குச் கசான்னார்: 
ஐசுவ%ியமுள்ள ஒருவனுமைடய நி�ம் நன்றாய் விமைளந்தது.

17 அப்கபாழுது அவன்: நான் என்ன கசய்மேவன்? என் தானியங்கமைளச் 
மேசர்த்து மைவக்கிறதற்கு இட�ில்மை�மேய;

18 நான் ஒன்று கசய்மேவன், என் களஞ்சியங்கமைள இடித்து, கப%ிதாகக் 
கட்டி, எனக்கு விமைளந்த தானியத்மைதயும் என் கபாருள்கமைளயும் 
அங்மேக மேசர்த்து மைவத்து,

19 பின்பு: ஆத்து�ாமேவ, உனக்காக அமேநக வருஷங்களுக்கு அமேநகம் 
கபாருள்கள் மேசர்த்துமைவக்கப்பட்டிருக்கிறது; நீ இமைளப்பாறி, 
புசித்துக் குடித்து, பூ%ிப்பாயிரு என்று என் ஆத்து�ாமேவாமேட 
கசால்லுமேவன் என்று தனக்குள்மேள சிந்தித்துச் 
கசால்லிக்ககாண்டான்.

20 மேதவமேனா அவமைன மேநாக்கி: �திமேகடமேன, உன் ஆத்து�ா 
உன்னிடத்திலிருந்து இந்த இ%ாத்தி%ியிமே� எடுத்துக் 
ககாள்ளப்படும், அப்கபாழுது நீ மேசக%ித்தமைவகள் யாருமைடயதாகும் 
என்றார்.

21 மேதவனிடத்தில் ஐசுவ%ியவானாயி%ா�ல், தனக்காகமேவ 
கபாக்கிஷங்கமைளச் மேசர்த்துமைவக்கிறவன் இப்படிமேய இருக்கிறான் 
என்றார்.

22 பின்னும் அவர் தம்முமைடய சீஷமை% மேநாக்கி: 
இப்படியிருக்கிறபடியினால், என்னத்மைத உண்மேபாம் என்று உங்கள் 
ஜவீனுக்காகவும், என்னத்மைத உடுப்மேபாக�ன்று உங்கள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ச%ீ%த்துக்காகவும் கவமை�ப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்குச் 
கசால்லுகிமேறன்.

23 ஆகா%த்மைதப்பார்க்கிலும் ஜவீனும், உமைடமையப்பார்க்கிலும் ச%ீ%மும் 
விமேசஷித்தமைவகளாயிருக்கிறது .

24 காகங்கமைளக் கவனித்துப்பாருங்கள், அமைவகள் 
விமைதக்கிறது�ில்மை� அறுக்கிறது�ில்மை�, அமைவகளுக்குப் 
பண்டசாமை�யு�ில்மை�, களஞ்சியமு�ில்மை�, இல்�ாவிட்டாலும் 
அமைவகமைளயும் மேதவன் பிமைழப்பூட்டுகிறார்; 
பறமைவகமைளப்பார்க்கிலும் நீங்கள் எவ்வளமேவா 
விமேசஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள்.

28 இப்படியிருக்க, அற்பவிசுவாசிகமேள, இன்மைறக்குக் காட்டிலிருந்து 
நாமைளக்கு அடுப்பிமே� மேபாடப்படுகிற புல்லுக்கு மேதவன் 
இவ்வித�ாக உடுத்துவித்தால், உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அதிக 
நிச்சய�ல்�வா?

29 ஆமைகயால், என்னத்மைத உண்மேபாம், என்னத்மைதக் குடிப்மேபாம் 
என்று, நீங்கள் மேகளா�லும் சந்மேதகப்படா�லும் இருங்கள்.

30 இமைவகமைளகயல்�ாம் உ�கத்தார் நாடித் மேதடுகிறார்கள்; இமைவகள்
உங்களுக்கு மேவண்டியமைவககளன்று உங்கள் பிதாவானவர் 
அறிந்திருக்கிறார்.

31 மேதவனுமைடய %ாஜ்யத்மைதமேய மேதடுங்கள், அப்கபாழுது 
இமைவககளல்�ாம் உங்களுக்குக் கூடக் ககாடுக்கப்படும்.

5. �த்மேதயு 10 : 28

28 ஆத்து�ாமைவக் ககால்� வல்�வர்களாயி%ா�ல், ச%ீ%த்மைத �ாத்தி%ம்
ககால்லுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்படமேவண்டாம்; 
ஆத்து�ாமைவயும் ச%ீ%த்மைதயும் ந%கத்திமே� அழிக்க வல்�வருக்மேக 
பயப்படுங்கள்.

6. �த்மேதயு 16: 24-26

24 அப்கபாழுது, இமேயசு தம்முமைடய சீஷர்கமைள மேநாக்கி: ஒருவன் 
என்மைனப் பின்பற்றி வ% விரும்பினால், அவன் தன்மைனத்தான் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கவறுத்து, தன் சிலுமைவமைய எடுத்துக்ககாண்டு என்மைனப் 
பின்பற்றக்கடவன்

25 தன் ஜவீமைன %ட்சிக்க விரும்புகிறவன் அமைத இழந்துமேபாவான்; 
என்னி�ித்த�ாகத் தன் ஜவீமைன இழந்து மேபாகிறவன் அமைதக் 
கண்டமைடவான்.

26 �னுஷன் உ�கம் முழுவமைதயும் ஆதாயப்படுத்திக்ககாண்டாலும், 
தன் ஜவீமைன நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு �ாபம் என்ன? 
�னுஷன் தன் ஜவீனுக்கு ஈடாக என்னத்மைதக் ககாடுப்பான்?

7. மேயாவான் 6: 31-33, 38, 40

31 வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு அப்பத்மைதப் புசிக்கக்ககாடுத்தார் 
என்று எழுதியிருக்கிறபடி, நம்முமைடய பிதாக்கள் வனாந்த%த்தில் 
�ன்னாமைவப் புசித்தார்கமேள என்றார்கள்.

32 இமேயசு அவர்கமைள மேநாக்கி: வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்மைத 
மே�ாமேச உங்களுக்குக் ககாடுக்கவில்மை�; என் பிதாமேவா 
வானத்திலிருந்து வந்த க�ய்யான அப்பத்மைத உங்களுக்குக் 
ககாடுக்கிறார் என்று, க�ய்யாகமேவ க�ய்யாகமேவ உங்களுக்குச் 
கசால்லுகிமேறன்

33 வானத்திலிருந்திறங்கி, உ�கத்துக்கு ஜவீமைனக் ககாடுக்கிற 
அப்பமே� மேதவன் அருளிய அப்பம் என்றார்.

38 என் சித்தத்தின்படியல்�, என்மைன அனுப்பினவருமைடய 
சித்தத்தின்படி கசய்யமேவ நான் வானத்திலிருந்திறங்கிவந்மேதன்.

40 கு�ா%மைனக் கண்டு, அவ%ிடத்தில் விசுவாச�ாயிருக்கிறவன் 
எவமேனா அவன், நித்தியஜீவமைன அமைடவதும், நான் அவமைனக் 
கமைடசிநாளில் எழுப்புவதும், என்மைன அனுப்பினவருமைடய 
சித்த�ாயிருக்கிறது என்றார்.

8. 2 பகா�ிந்தியர் 5: 1, 6-8

1 பூ�ிக்கு%ிய கூடா%�ாகிய நம்முமைடய வீடு அழிந்துமேபானாலும், 
மேதவனால் கட்டப்பட்ட மைகமேவமை�யல்�ாத நித்திய வீடு 
ப%மே�ாகத்திமே� ந�க்கு உண்கடன்று அறிந்திருக்கிமேறாம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 7ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 22, 2022
தமை�ப்ப: ஆன்�ா �ற்றும் உடல்

6 நாம் த%ிசித்து நடவா�ல், விசுவாசித்து நடக்கிமேறாம்.
7 இந்தத் மேதகத்தில் குடியிருக்மைகயில் கர்த்த%ிடத்தில் 

குடியி%ாதவர்களாயிருக்கிமேறாக�ன்று அறிந்தும், எப்கபாழுதும் 
மைத%ிய�ாயிருக்கிமேறாம்.

8 நாம் மைத%ிய�ாகமேவயிருந்து, இந்தத்மேதகத்மைத விட்டுக் 
குடிமேபாகவும் கர்த்த%ிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிக�ாய் 
விரும்புகிமேறாம்.

9. 1 பதசமே�ானிக்மேகயர் 5: 23 (�ற்றும் நான்)

23 ... உங்கள் ஆவி ஆத்து�ா ச%ீ%ம்முழுவதும், நம்முமைடய கர்த்த%ாகிய 
இமேயசுகிறிஸ்து வரும்மேபாது குற்ற�ற்றதாயிருக்கும்படி 
காக்கப்படுவதாக.

அறிவியல் �ற்றும் ஆமே�ாக்கியம்

1. 477 : 22-29

ஆன்�ா என்பது �னிதனின் கபாருள், வாழ்க்மைக �ற்றும் 
புத்திசாலித்தனம், இது தனிப்பட்டது, ஆனால் கபாருளில் இல்மை�. 
ஆன்�ா, ஆன்�ாமைவ விட தாழ்ந்த எமைதயும் பி%திபலிக்க முடியாது.

�னிதன் ஆன்�ாவின் கவளிப்பாடு. ஒரு குறிப்பிட்ட அழகான ஏ%ிமைய
"கப%ிய ஆவியின் புன்னமைக" என்று அமைழத்தமேபாது, இந்தியர்கள் 
அடிப்பமைட யதார்த்தத்தின் சி� காட்சிகமைளப் பிடித்தனர்.

2. 209 : 5-9

�னம், அதன் அமைனத்து அமை�ப்புகளுக்கும் மே��ானது �ற்றும் 
அமைனத்மைதயும் ஆளும், அதன் கசாந்த கருத்து அமை�ப்புகளின் மை�ய
சூ%ியன், அதன் கசாந்த ப%ந்த பமைடப்பின் வாழ்க்மைக �ற்றும் ஒளி; 
�ற்றும் �னிதன் கதய்வீக �னதின் துமைண. கபாருள் �ற்றும் �%ண 
உடல் அல்�து �னம் �னிதன் அல்�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3. 309 : 24-32

எல்மை�யற்ற ஆவி அல்�து ஆன்�ா ஒரு வமை%யறுக்கப்பட்ட உடலில் 
இருப்பது அல்�து �னிதன் தனது பமைடப்பாள%ிட�ிருந்து தனியான 
புத்திசாலித்தனத்மைதக் ககாண்டிருப்பது சாத்திய�ற்றது என்று இருப்பது
அறிவியல் காட்டுகிறது. உயிர் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ எப்மேபாதும் 
�%ணத்தில் முடிவமைடயும் மேபாது, க%ி� வி�ங்கு அல்�து காய்கறி 
வாழ்க்மைக மேபான்ற ஒரு யதார்த்தம் இருக்க முடியும் என்று நிமைனப்பது 
ஒரு சுய-கதளிவான பிமைழ. உயிர் ஒரு கணமும் அழியாது. எனமேவ இது 
ஒருமேபாதும் கட்டமை�ப்பு அல்�து க%ி��ானது அல்�, மே�லும் அதன் 
கசாந்த அமை�ப்புகளால் உறிஞ்சப்படுவதில்மை� அல்�து 
கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்மை�.

4. 478 : 3-8

ஆன்�ா அல்�து அழியாத தன்மை�க்கு என்ன ஆதா%ம் உங்களிடம் 
உள்ளது? இயற்மைக அறிவியலின் மேபாதமைனகளின்படி கூட, ஆவிமேயா 
அல்�து ஆன்�ாமேவா உடமை� விட்டு கவளிமேயறுவமைதமேயா அல்�து 
அதற்குள் நுமைழவமைதமேயா �னிதன் பார்த்ததில்மை�. �%ண 
நம்பிக்மைகயின் கூற்மைறத் தவி%, உள்ளிழுக்கும் ஆவியின் 
மேகாட்பாட்டிற்கு என்ன அடிப்பமைட உள்ளது?

5. 372 : 2-13

�%ண உடல் என்பது விஷயத்தில் �னதின் தவறான �%ண நம்பிக்மைக 
�ட்டுமே�. நீங்கள் கபாருள் என்று அமைழப்பது முதலில் தீர்வு, அடிப்பமைட 
�%ண �னம், — �ில்டனால் "குழப்பம் �ற்றும் பமைழய இ%வு" என்று 
ஒப்பிடப்பட்டது. இந்த �%ண �னமைதப் பற்றிய ஒரு மேகாட்பாடு 
என்னகவன்றால், அதன் உணர்வுகள் �னிதமைன இனப்கபருக்கம் 
கசய்ய�ாம், இ%த்தம், சமைத �ற்றும் எலும்புகமைள உருவாக்க�ாம். 
எல்�ாமே� கதய்வீக �னம், அல்�து கடவுள் �ற்றும் அவனது எண்ணம் 
என்ற விஞ்ஞானம் இந்த யுகத்தில் கதளிவாக இருக்கும், ஆனால் 
விஷயம் �னிதனின் ஊடகம், அல்�து �னிதன் தனது கசாந்த உருவான
சிந்தமைனயில் நுமைழய முடியும் என்ற நம்பிக்மைகக்காக, தன்மைனப் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பிமைணத்துக் ககாள்கிறது. அவ%து கசாந்த நம்பிக்மைககள், பின்னர் 
அவ%து பத்தி%ங்கமைள கபாருள் என்று அமைழக்கவும் �ற்றும் கதய்வீக 
சட்டம் என்று கபய%ிடவும்.

6. 60 : 29-3

�னித கு�த்மைத ஆசீர்வதிக்க ஆன்�ாவிடம் எல்மை�யற்ற வளங்கள் 
உள்ளன, மே�லும் �கிழ்ச்சிமைய �ிக எளிதாக அமைடய�ாம் �ற்றும் 
ஆத்�ாவில் மேதடினால், நம் பாதுகாப்பில் �ிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
உயர்ந்த இன்பங்கள் �ட்டுமே� அழியாத �னிதனின் ஆமைசகமைள பூர்த்தி 
கசய்யும். தனிப்பட்ட உணர்வுகளின் வ%ம்புகளுக்குள் நாம் �கிழ்ச்சிமையக்
கட்டுப்படுத்த முடியாது. பு�ன்கள் உண்மை�யான இன்பத்மைதத் 
தருவதில்மை�.

7. 232 : 19-25

�ருந்துகள்,  உணவு,  காற்று �ற்றும் உடற்பயிற்சி ஆகியமைவ
�னிதமைன ஆமே%ாக்கிய�ாக்கும்,  அல்�து அமைவ �னித
வாழ்க்மைகமைய அழிக்கும் என்று இமேயசு ஒருமேபாதும்
கற்பிக்கவில்மை�;  இந்த பிமைழகமைள அவர் தனது நமைடமுமைறயால்
விளக்கவும் இல்மை�. அவர் �னிதனின் நல்லிணக்கத்மைத �னதிற்குக்
குறிப்பிட்டார்,  கபாருட்படுத்தவில்மை�,  மே�லும் கடவுளின்
வாக்கியத்மைத எந்த விமைளமைவயும் ஏற்படுத்த முயற்சிக்கவில்மை�,
இது கடவுளின் பாவம்,  மேநாய் �ற்றும் �%ணத்தின் கண்டனத்திற்கு
முத்திமை% குத்தியது.

8. 388 : 12-24

உணவு என்பது வாழ்க்மைகயின் ஊட்டச்சத்து என்ற கபாதுவான 
கருதுமேகாமைள ஒப்புக் ககாள்ளுங்கள், மே�லும் எதிர் திமைசயில் 
�ற்கறாரு மேசர்க்மைகயின் அவசியத்மைதப் பின்கதாடர்கிறது - உணவுக்கு
ஒரு குமைறபாடு அல்�து அதிகப்படியான, ஒரு த%ம் அல்�து அளவு 
ஆகியவற்றின் மூ�ம் உயிமை%, கடவுமைள அழிக்கும் சக்தி உள்ளது. இது 
அமைனத்து கபாருள் ஆமே%ாக்கிய மேகாட்பாடுகளின் கதளிவற்ற 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தன்மை�யின் ஒரு �ாதி%ி. அமைவ சுய-மு%ண்பாடான �ற்றும் சுய 
அழிவுக%�ானமைவ, "தனக்மேக விமே%ாத�ாக பிளவுபட்ட ஒரு %ாஜ்யத்மைத"
உருவாக்குகின்றன, இது "பாழாக்கத்திற்கு ககாண்டு வ%ப்பட்டது." 
இமேயசு தம்முமைடய சீடர்களுக்கு உணவு தயா%ித்திருந்தால், அது 
வாழ்க்மைகமைய அழிக்க முடியாது.

உண்மை� என்னகவனில், உணவு �னிதனின் முழுமை�யான 
வாழ்க்மைகமையப் பாதிக்காது, மே�லும் கடவுள் நம் உயிர் என்பமைத நாம் 
அறியும் மேபாது இது தானாகமேவ கதளிவாகிறது.

9. 220 : 22-32

ஒரு ச�யம் ஒரு �தகுரு தனது ஆன்�ீகத்மைத அதிக%ிக்க க%ாட்டி �ற்றும் 
தண்ணீர் ககாண்ட உணமைவ ஏற்றுக்ககாண்டார். அவ%து உடல்நிமை� 
மேதால்வியமைடந்தமைதக் கண்டு, அவர் தனது �துவி�க்மைகக் 
மைகவிட்டார், மே�லும் கருமைணயின் வளர்ச்சிக்காக உணவுமுமைறகமைள 
முயற்சிக்க மேவண்டாம் என்று �ற்றவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

உண்ணாவி%தம் அல்�து விருந்து �னிதர்கமைள ஒழுக்க % ீதியாகமேவா 
அல்�து உடல் %ீதியாகமேவா சிறந்ததாக்குகிறது என்ற நம்பிக்மைக, 
"நன்மை� �ற்றும் தீமை� அறியும் �%த்தின்" பழங்களில் ஒன்றாகும், இது 
பற்றி கடவுள் கூறினார், "அமைத நீங்கள் சாப்பிட மேவண்டாம்." �%ண 
�ன�ானது �%ண உடலின் அமைனத்து நிமை�கமைளயும் 
உருவாக்குகிறது, மே�லும் வயிறு, எலும்புகள், நுமை%யீ%ல், இதயம், 
இ%த்தம் மேபான்றவற்மைற மேந%டியாக விருப்பப்படி அல்�து மைகமைய 
நகர்த்துகிறது.

10.   530 : 5-12

கதய்வீக அறிவியலில், �னிதன் கடவுளால் ப%ா�%ிக்கப்படுகிறான், 
கதய்வீகக் ககாள்மைக. பூ�ி, கடவுளின் கட்டமைளயின்படி, �னிதனின் 
பயன்பாட்டிற்கு உணமைவக் ககாண்டுவருகிறது. இமைத அறிந்த இமேயசு 
ஒருமுமைற கூறினார், "உங்கள் வாழ்க்மைகமையப் பற்றி, நீங்கள் என்ன 
சாப்பிடுவீர்கள், எமைதக் குடிப்பீர்கள் என்று நிமைனக்காதீர்கள்," - அவர் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தனது பமைடப்பாள%ின் தனிச்சிறப்மைபக் கருதா�ல், அமைனவருக்கும் 
தந்மைதயும் தாயு�ான கடவுமைள அங்கீக%ிக்கிறார். லில்லிகமைளப் மேபா� 
�னிதனுக்கு உணவளித்து உடுத்த மேவண்டும்.

11.   382 : 5-8

சுகாதா%த்திற்கு ககாடுக்கப்படும் கவனத்தில் பாதி, கிறிஸ்தவ 
அறிவியலுக்கும், சிந்தமைனயின் ஆன்�ீக�ய�ாக்கலுக்கும் 
ககாடுக்கப்பட்டால், அதுமேவ ஆயி%�ாண்டுக்கு வழிவகுக்கும்.

12.   222 : 31-6

உயிரும் புத்திசாலித்தனமும் கபாருளில் உள்ளன என்ற தவறான 
நம்பிக்மைகமைய அழித்து, தூய்மை�யான �ற்றும் ச%ியானவற்றில் நம்மை� 
நாமே� விமைதக்க மேவண்டும். பவுல் கசான்னார், "ஆவியில் நடங்கள், 
�ாம்சத்தின் இச்மைசமைய நிமைறமேவற்ற�ாட்டீர்கள்." விமை%வில் அல்�து 
பின்னர், �னிதனின் வமை%யறுக்கப்பட்ட திறனின் பிமைணப்புகள், அவன் 
ஆன்�ாவிற்குப் பதி�ாக உடலிலும், ஆன்�ாவிற்குப் பதி�ாகப் 
கபாருளிலும் வாழ்கிறான் என்ற �ாமையயால் கட்டமை�க்கப்படுகின்றன 
என்பமைத அறிந்து ககாள்மேவாம்.

13.   427 : 2-12

வாழ்க்மைக என்பது ஆன்�ாவின் சட்டம், சத்தியத்தின் ஆவியின் சட்டம் 

கூட, ஆன்�ா அதன் பி%திநிதி இல்�ா�ல் இல்மை�. ஆன்�ாமைவ விட 

�னிதனின் தனி�னிதன் உயி%ிழக்கமேவா, சுயநிமைனவின்மை�யில் 

�மைறந்துவிடமேவா முடியாது, ஏகனன்றால் இ%ண்டுமே� அழியாதமைவ. 
�னிதன் இப்மேபாது �%ணத்மைத நம்பினால், �%ணத்தில் உண்மை� 
இல்மை� என்பமைத அறியும் மேபாது அவன் அமைத நம்பா�ல் இருக்க 

மேவண்டும், ஏகனனில் இருப்பது �%ண�ற்றது. வாழ்மைவப் 

பு%ிந்துககாள்வதற்கும் நல்லிணக்கத்மைதப் கபறுவதற்கும் முன், 
இருப்பு என்பது கபாருளின் �தீு நிமை�த்திருக்கும் என்ற 

நம்பிக்மைகமைய அறிவிய�ால் சந்தித்து மேதர்ச்சி கபற மேவண்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14.   9 : 17-24

"உன் மேதவனாகிய கர்த்த%ிடத்தில் உன் முழு இருதயத்மேதாடும், உன் முழு 
ஆத்து�ாமேவாடும், உன் முழு �னமேதாடும் அன்புகூருகிறாயா"? இந்தக் 
கட்டமைளயானது, கவறும் கபாருள் உணர்வு, பாசம் �ற்றும் வழிபாடு 
அமைனத்மைதயும் ச%ணமைடவமைதயும் உள்ளடக்கியது. இது கிறிஸ்தவத்தின்
எல் கடா%ாமேடா. இது வாழ்க்மைக அறிவியமை� உள்ளடக்கியது, மே�லும் 
ஆவியின் கதய்வீக கட்டுப்பாட்மைட �ட்டுமே� அங்கீக%ிக்கிறது, இதில் 
ஆன்�ா ந�து எஜ�ானர், �ற்றும் கபாருள் உணர்வு �ற்றும் �னிதனுக்கு 
இட�ில்மை�.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் மே�%ி மேபக்கர் எடி

தினச�ி ப4பம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பின%ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய %ாஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமை% 8, பி%ிவு. 4

மேநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் மேநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமைள
விமே%ாதமே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்மேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுமே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சமேகாத%த்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பி%திபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்மேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கத%ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆமே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட மேவண்டும்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமை% 8, பி%ிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி%�ிப்பு �னந� ஆமே�ாசமைனகளுக்கு எதி%ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பின%ின்
கடமை�யாகும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ%து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய மேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கமேவா
புறக்கணிக்கமேவா கூடாது. அவருமைடய கி%ிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமை% 8, பி%ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி%�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயா%ிக்கப்பட்டது. இது மே�%ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபிளின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


