
 பக்கம் 1ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 20, 2022
தமை�ப்ப: ஆன்�ா �ற்றும் உடல்

ஞாயிற்றுக்கிழமை� நவம்பர் 20, 2022

தமை�ப்ப — ஆன்�ா �ற்றும் உடல்

ககால்டன் உமை�:  சங்கீதம் 34 : 22

"கர்த்தர் த�து ஊழியக்காரரின் ஆத்து�ாமைவ �ீட்டுக்ககாள்ளுகிறார்;
அவமைர நம்புகிற ஒருவன்மே�லும் குற்றஞ்சு�ராது."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 23: 1-6

1 கர்த்தர் என் மே�ய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சியமைடமேயன்.
2 அவர் என்மைனப் புல்லுள்ள இடங்களில் மே�ய்த்து, அ�ர்ந்த 

தண்ணீர்கள் அண்மைடயில் என்மைனக் ககாண்டுமேபாய் 
விடுகிறார்.

3 அவர் என் ஆத்து�ாமைவத் மேதற்றி, தம்முமைடய நா�த்தினி�ித்தம் 
என்மைன நீதியின் பாமைதகளில் நடத்துகிறார்.

4 நான் �ரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிமே� நடந்தாலும் 
கபால்�ாப்புக்குப் பயப்பமேடன்; மேதவரீர் என்மேனாமேடகூட 
இருக்கிறீர்; உ�து மேகாலும் உ�து தடியும் என்மைனத் மேதற்றும்.

5 என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்திமைய 
ஆயத்தப்படுத்தி, என் தமை�மைய எண்கணயால் 
அபிமேAகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது.

6 என் ஜீவனுள்ள நாகளல்�ாம் நன்மை�யும் கிருமைபயும் என்மைனத் 
கதாடரும்; நான் கர்த்தருமைடய வீட்டிமே� நீடித்த நாட்களாய் 
நிமை�த்திருப்மேபன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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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பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 121: 1-8

1 எனக்கு ஒத்தாமைச வரும் பர்வதங்களுக்கு மேநராக என் 
கண்கமைள ஏகறடுக்கிமேறன்.

2 வானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து 
எனக்கு ஒத்தாமைச வரும்.

3 உன் காமை�த் தள்ளாடகவாட்டார்; உன்மைனக் காக்கிறவர் 
உறங்கார்.

4 இமேதா, இஸ்ரமேவமை�க் காக்கிறவர் உறங்குவது�ில்மை� 
தூங்குகிறது�ில்மை�.

5 கர்த்தர் உன்மைனக் காக்கிறவர்; கர்த்தர் உன் வ�துபக்கத்திமே� 
உனக்கு நிழ�ாயிருக்கிறார்.

6 பகலிமே� கவயி�ாகிலும், இரவிமே� நி�வாகிலும் உன்மைனச் 
மேசதப்படுத்துவதில்மை�.

7 கர்த்தர் உன்மைன எல்�ாத் தீங்குக்கும் வி�க்கிக் காப்பார்; அவர் 
உன் ஆத்து�ாமைவக் காப்பாற்றுவார்.

8 கர்த்தர் உன் மேபாக்மைகயும் உன் வரத்மைதயும் இதுமுதற்ககாண்டு 
என்மைறக்குங் காப்பார்.

2. �த்கதயு 4: 23 (இகயசு), 25

23 பின்பு, இமேயசு கலிமே�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுமைடய 
கஜப ஆ�யங்களில் உபமேதசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிமேசAத்மைதப் 
பிரசங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சக� வியாதிகமைளயும் 
சக� மேநாய்கமைளயும் நீக்கிச் கசாஸ்த�ாக்கினார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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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25 கலிமே�யாவிலும், கதக்கப்மேபாலியிலும், எருசமே��ிலும், 
யூமேதயாவிலும், மேயார்தானுக்கு அப்புறத்திலும் இருந்த திரளான 
ஜனங்கள் வந்து, அவருக்குப் பின்கசன்றார்கள்.

3. �த்கதயு 5: 1, 2

1 அவர் திரளான ஜனங்கமைளக் கண்டு �மை�யின் மே�ல் ஏறினார்; 
அவர் உட்கார்ந்தகபாழுது, அவருமைடய சீAர்கள் அவரிடத்தில் 
வந்தார்கள்.

2 அப்கபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபமேதசித்துச் கசான்னது என்னகவன்றால்:

4. �த்கதயு 6: 25 (எடு)-33

25 என்னத்மைத உண்மேபாம், என்னத்மைதக் குடிப்மேபாம் என்று உங்கள் 
ஜீவனுக்காகவும்; என்னத்மைத உடுப்மேபாம் என்று உங்கள் 
சரீரத்துக்காகவும் கவமை�ப்படாதிருங்கள் என்று; ஆகாரத்மைதப் 
பார்க்கிலும் ஜீவனும், உமைடமையப்பார்க்கிலும் சரீரமும் 
விமேசAித்தமைவகள் அல்�வா?

26 ஆகாயத்துப் பட்சிகமைளக் கவனித்துப்பாருங்கள்; அமைவகள் 
விமைதக்கிறது�ில்மை�, அறுக்கிறது�ில்மை�, களஞ்சியங்களில் 
மேசர்த்துமைவக்கிறது�ில்மை�; அமைவகமைளயும் உங்கள் பர�பிதா 
பிமைழப்பூட்டுகிறார்; அமைவகமைளப்பார்க்கிலும் நீங்கள் 
விமேசAித்தவர்கள் அல்�வா?

27 கவமை�ப்படுகிறதினாமே� உங்களில் எவன் தன் சரீர அளமேவாடு 
ஒரு முழத்மைதக் கூட்டுவான்?

28 உமைடக்காகவும் நீங்கள் கவமை�ப்படுகிறகதன்ன? 
காட்டுப்புஷ்பங்கள் எப்படி வளருகிறகதன்பமைதக் 
கவனித்துப்பாருங்கள். அமைவகள் உமைழக்கிறது�ில்மை�, 
நூற்கிறது�ில்மை�;

29 என்றாலும் சாக�ாமே�ான் முத�ாய்த் தன் சர்வ �கிமை�யிலும் 
அமைவகளில் ஒன்மைறப்மேபா�ாகிலும் உடுத்தியிருந்ததில்மை� என்று,
உங்களுக்குச் கசால்லுகிமேறன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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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30 அற்ப விசுவாசிகமேள! இன்மைறக்கு இருந்து நாமைளக்கு அடுப்பிமே� 
மேபாடப்படும் காட்டுப் புல்லுக்குத் மேதவன் இவ்வித�ாக 
உடுத்துவித்தால், உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அதிக 
நிச்சய�ல்�வா?

31 ஆமைகயால், என்னத்மைத உண்மேபாம், என்னத்மைதக் குடிப்மேபாம் 
என்று கவமை�ப்படாதிருங்கள்.

32 இமைவகமைளகயல்�ாம் அஞ்ஞானிகள் நாடித்மேதடுகிறார்கள்; 
இமைவககளல்�ாம் உங்களுக்கு மேவண்டியமைவகள் என்று உங்கள் 
பர�பிதா அறிந்திருக்கிறார்.

33 முத�ாவது மேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதயும் அவருமைடய நீதிமையயும் 
மேதடுங்கள்; அப்கபாழுது இமைவககளல்�ாம் உங்களுக்குக் கூடக் 
ககாடுக்கப்படும்.

5. 1 பதசக�ானிக்ககயர் 5: 14 (க்கு 2nd ,), 15-23

14 மே�லும், சமேகாதரமேர, நாங்கள் உங்களுக்குப் 
மேபாதிக்கிறகதன்னகவன்றால்.

15 ஒருவனும் �ற்கறாருவன் கசய்யும் தீமை�க்குத் தீமை�கசய்யாதபடி 
பாருங்கள்; உங்களுக்குள்ளும் �ற்ற யாவருக்குள்ளும் 
எப்கபாழுதும் நன்மை�கசய்ய நாடுங்கள்.

16 எப்கபாழுதும் சந்மேதாA�ாயிருங்கள்.
17 இமைடவிடா�ல் கஜபம்பண்ணுங்கள்.
18 எல்�ாவற்றிமே�யும் ஸ்மேதாத்திரஞ்கசய்யுங்கள்; அப்படிச் கசய்வமேத 

கிறிஸ்து இமேயசுவுக்குள் உங்கமைளக்குறித்துத் மேதவனுமைடய 
சித்த�ாயிருக்கிறது.

19 ஆவிமைய அவித்துப்மேபாடாதிருங்கள்.
20 தீர்க்கதரிசனங்கமைள அற்ப�ாகயண்ணாதிருங்கள்.
21 எல்�ாவற்மைறயும் மேசாதித்துப்பார்த்து, ந��ானமைதப் 

பிடித்துக்ககாள்ளுங்கள்.
22 கபால்�ாங்காய்த் மேதான்றுகிற எல்�ாவற்மைறயும் விட்டு 

வி�குங்கள்.
23 ச�ாதானத்தின் மேதவன் தாமே� உங்கமைள முற்றிலும் 

பரிசுத்த�ாக்குவாராக, உங்கள் ஆவி ஆத்து�ா சரீரம்முழுவதும், 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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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நம்முமைடய கர்த்தராகிய இமேயசுகிறிஸ்து வரும்மேபாது 
குற்ற�ற்றதாயிருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக.

6. 1 இ�ாஜாக்கள் 2: 1-4

1 தாவீது �ரண�மைடயும் கா�ம் ச�ீபத்தமேபாது, அவன் தன் 
கு�ாரனாகிய சாக�ாமே�ானுக்குக் கட்டமைளயிட்டுச் கசான்னது:

2 நான் பூமே�ாகத்தார் யாவரும் மேபாகிற வழிமேய மேபாகிமேறன்; நீ திடன் 
ககாண்டு புருAனாயிரு.

3 நீ என்ன கசய்தாலும், நீ எங்மேக மேபானாலும், எல்�ாவற்றிலும் 
புத்தி�ானாயிருக்கிறதற்கும், கர்த்தர் என்மைனக் குறித்து: உன் 
பிள்மைளகள் தங்கள் முழு இருதயத்மேதாடும் தங்கள் முழு 
ஆத்து�ாமேவாடும் எனக்கு முன்பாக உண்மை�யாய் நடக்கும்படிக்குத் 
தங்கள் வழிமையக் காத்துக்ககாண்டால், இஸ்ரமேவலின் 
சிங்காசனத்தின்மே�ல் வீற்றிருக்கத்தக்க புருAன் உனக்கு 
இல்�ா�ற்மேபாவதில்மை� என்று கசான்ன தம்முமைடய 
வார்த்மைதமையத் திடப்படுத்துகிறதற்கும்,

4 மே�ாமேசயின் நியாயப்பிர�ாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி, நீ உன் 
மேதவனாகிய கர்த்தருமைடய கட்டமைளகமைளயும், கற்பமைனகமைளயும், 
நியாயங்கமைளயும், சாட்சிகமைளயும் மைகக்ககாள்ள, அவர் வழிகளில் 
நடக்கும் படிக்கு அவருமைடய காவமை�க் காப்பாயாக.

7. பு�ம்பல் 3: 22-26

22 நாம் நிர்மூ��ாகாதிருக்கிறது கர்த்தருமைடய கிருமைபமேய, 
அவருமைடய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்மை�.

23 அமைவகள் காமை�மேதாறும் புதியமைவகள்; உ�து உண்மை� 
கபரிதாயிருக்கிறது.

24 கர்த்தர் என் பங்கு என்று என் ஆத்து�ா கசால்லும்; ஆமைகயால் 
அவரிடத்தில் நம்பிக்மைகககாண்டிருப்மேபன்.

25 த�க்குக் காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை�த் மேதடுகிற 
ஆத்து�ாவுக்கும் கர்த்தர் நல்�வர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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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26 கர்த்தருமைடய இரட்சிப்புக்கு நம்பிக்மைகமேயாடு காத்திருக்கிறது 
நல்�து.

8. எக��ியா 31: 10-14

10 ஜாதிகமேள, நீங்கள் கர்த்தருமைடய வார்த்மைதமையக் மேகட்டு, 
தூரத்திலுள்ள தீவுகளில் அறிவித்து, இஸ்ரமேவமை�ச் சிதறடித்தவர் 
அமைதச் மேசர்த்துக்ககாண்டு, ஒரு மே�ய்ப்பன் தன் �ந்மைதமையக் 
காக்கும்வண்ண�ாக அமைதக் காப்பார் என்று கசால்லுங்கள்.

11 கர்த்தர் யாக்மேகாமைப �ீட்டு, அவனிலும் ப�த்தவனுமைடய மைகக்கு 
அவமைன நீங்க�ாக்கி விடுவிக்கிறார்.

12 அவர்கள் வந்து, சீமேயானின் உச்சியிமே� ககம்பீரித்து, கர்த்தர் 
அருளும் மேகாதுமை�, திராட்சரசம், எண்கணய், ஆட்டுக்குட்டிகள், 
கன்றுக்குட்டிகள் என்பமைவகளாகிய இந்த நன்மை�களுக்காக 
ஓடிவருவார்கள்; அவர்களுமைடய ஆத்து�ா நீர்ப்பாய்ச்ச�ான 
மேதாட்டம்மேபாலிருக்கும்; அவர்கள் இனித் கதாய்ந்துமேபாவதில்மை�.

13 அப்கபாழுது கன்னிமைககளும், வாலிபரும், முதிமேயாருங்கூட 
ஆனந்தக்களிப்பாய் �கிழுவார்கள்; நான் அவர்கள் துக்கத்மைதச் 
சந்மேதாA�ாக �ாற்றி, அவர்கமைளத் மேதற்றி, அவர்கள் சஞ்ச�ம் 
நீங்க அவர்கமைளச் சந்மேதாAப்படுத்துமேவன்.

14 ஆசாரியரின் ஆத்து�ாமைவக் ககாழுமை�யானமைவகளினால் 
பூரிப்பாக்குமேவன்; என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மை�யினால் 
திருப்தியாவார்கள் என்று கர்த்தர் கசால்லுகிறார்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 210 : 11-16

ஆன்�ாவும் அதன் குணாதிசயங்களும் �னிதன் மூ�ம் என்கறன்றும் 
கவளிப்படுவமைத அறிந்த குரு, மேநாயுற்றவர்கமைளக் 
குணப்படுத்தினார், பார்மைவயற்றவர்களுக்குப் பார்மைவ அளித்தார், 
காது மேகளாதவர்களுக்குக் மேகட்கிறார், கால் ஊனமுற்றவர்களுக்குக் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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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கால்கமைளக் ககாடுத்தார். �ற்றும் ஆன்�ா �ற்றும் இரட்சிப்பின் சிறந்த 
புரிதமை� அளிக்கிறது.

2. 114 : 23-29

கிரிஸ்துவர் அறிவியல் அமைனத்து காரணங்கமைளயும் விமைளவுகமைளயும் 
�னரீதியாக விளக்குகிறது, உடல் அல்�. இது ஆன்�ா �ற்றும் உடலில் 
இருந்து �ர்�த்தின் முக்காடு நீக்குகிறது. இது �னிதனுக்கும் 
கடவுளுக்கும் உள்ள அறிவியல் ரீதியான கதாடர்மைபக் காட்டுகிறது, 
இருத்தலின் ஒன்மேறாகடான்று இமைணந்த கதளிவின்மை�கமைளத் 
துண்டித்து, சிமைறப்பட்ட சிந்தமைனமைய விடுவிக்கிறது. கதய்வீக 
அறிவியலில், �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் ஆன்�ீக�ானது, 
இணக்க�ானது �ற்றும் நித்திய�ானது.

3. 477 : 19-25

மேகள்வி - உடல் �ற்றும் ஆன்�ா என்றால் என்ன?

பதில் - அமைடயாளம் என்பது ஆவியின் பிரதிபலிப்பு, வாழும் ககாள்மைக, 
அன்பின் ப�வமைகயான வடிவங்களில் பிரதிபலிப்பு. ஆன்�ா என்பது 
�னிதனின் கபாருள், வாழ்க்மைக �ற்றும் புத்திசாலித்தனம், இது 
தனிப்பட்டது, ஆனால் கபாருளில் இல்மை�. ஆன்�ா, ஆன்�ாமைவ விட 
தாழ்ந்த எமைதயும் பிரதிபலிக்க முடியாது.

4. 338 : 1-8

சரியாக புரிந்து ககாள்ளப்பட்ட கிறிஸ்தவ அறிவியல் நித்திய 
நல்லிணக்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அது அவரது சாயலில் 
உருவாக்கப்பட்ட ஒமேர உயிருள்ள �ற்றும் உண்மை�யான கடவுள் �ற்றும் 
�னிதமைன கவளிச்சத்திற்குக் ககாண்டுவருகிறது; அமேதச�யம், 
�னிதன் கபாருளில் மேதான்றி, அவன் ஆன்�ாவும், உடலும், நன்மை�யும் 
தீமை�யும், ஆன்�ீகமும், கபாருளும் ஆகிய இரண்டுமே� என்ற எதிர் 
நம்பிக்மைக - முரண்பாட்டிலும் �ரணத்திலும், சத்தியத்தால் அழிக்கப்பட 
மேவண்டிய பிமைழயில் முடிவமைடகிறது.

5. 119 : 25-6

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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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சூரிய உதயத்மைதப் பார்க்கும்மேபாது, பூ�ி இயக்கத்தில் இருப்பதாகவும், 
சூரியன் ஓய்வில் இருப்பதாகவும் நம்புவதற்கு பு�ன்களின் முன் உள்ள 
ஆதாரங்களுக்கு முரணாக இருப்பமைதக் காண�ாம். சூரிய 
�ண்ட�த்தின் இயக்கம் பற்றிய �னித உணர்மைவ வானியல் தமை�கீழாக
�ாற்றுவது மேபா�, கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் ஆன்�ா �ற்றும் உடலின் 
கவளித்மேதாற்ற உறமைவ �ாற்றியமை�த்து உடமை� �னதிற்கு 
துமைணயாக்குகிறது. இது �னிதனுடன் உள்ளது, அவர் அமை�தியான 
�னதின் தாழ்மை�யான ஊழியராக இருக்கிறார், ஆனால் அது 
வமைரயறுக்கப்பட்ட அறிவிற்கு மேவறுவித�ாகத் மேதான்ற�ாம். ஆனால், 
ஆன்�ா உடலிமே�ா அல்�து கபாருளிமே�ா உள்ளமைதயும், 
புத்திசாலித்தன�ில்�ாதவற்றில் �னிதன் மேசர்க்கப்பட்டுள்ளமைதயும் 
ஒப்புக்ககாள்ளும் மேபாது இமைத நாம் ஒருமேபாதும் புரிந்து ககாள்ள 
�ாட்மேடாம். ஆன்�ா, அல்�து ஆவி, கடவுள், �ாறாத �ற்றும் நித்தியம்; 
�னிதன் கடவுளின் ஆன்�ாவுடன் இமைணந்து வாழ்கிறான் �ற்றும் 
பிரதிபலிக்கிறான், ஏகனன்றால் �னிதன் கடவுளின் உருவம்.

6. 223 : 2-6

பவுல், "ஆவியில் நடங்கள், �ாம்சத்தின் இச்மைசமைய 
நிமைறமேவற்றாதிருப்பீர்கள்" என்றார். விமைரவில் அல்�து பின்னர், 
�னிதனின் வமைரயறுக்கப்பட்ட திறனின் பிமைணப்புகள், அவன் 
ஆன்�ாவிற்குப் பதி�ாக உடலிலும், ஆன்�ாவிற்குப் பதி�ாகப் 
கபாருளிலும் வாழ்கிறான் என்ற �ாமையயால் கட்டமை�க்கப்படுகின்றன 
என்பமைத அறிந்து ககாள்மேவாம்.

7. 122 : 29-10

மேடா��ி சூரிய குடும்பத்மைதப் பற்றி கசய்த அமேத தவமைற ஆன்�ா �ற்றும்
உடமை�ப் பற்றிய ந�து மேகாட்பாடுகள் கசய்கின்றன. ஆன்�ா உடலிலும் 
�னதிலும் உள்ளது எனமேவ கபாருளின் துமைண என்று அவர்கள் 
வலியுறுத்துகின்றனர். வானியல் விஞ்ஞானம் வான உடல்களின் 
உறவுகள் பற்றிய தவறான மேகாட்பாட்மைட அழித்துவிட்டது, மே�லும் 
கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் நிச்சய�ாக ந�து பூ�ிக்குரிய உடல்கமைளப் 
பற்றிய கபரிய பிமைழமைய அழிக்கும். �னிதனின் உண்மை�யான 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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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கருத்தும் ககாள்மைகயும் அப்மேபாதுதான் மேதான்றும். மேடா��ிக் தவறு, 
ஆன்�ா �ற்றும் உடலுடன் கதாடர்புமைடய பிமைழமையப் மேபா�மேவ 
இருப்பதன் நல்லிணக்கத்மைத பாதிக்காது, இது அறிவியலின் 
வரிமைசமைய �ாற்றியமை�க்கிறது �ற்றும் ஆவியின் சக்தி �ற்றும் 
தனிச்சிறப்பு விAயத்திற்கு ஒதுக்குகிறது, இதனால் �னிதன் �ிகவும் 
ப�வீன�ான �ற்றும் இணக்க�ற்ற உயிரின�ாக �ாறுகிறான்.

8. 39 : 10-17

ஆன்�ா உடலில் உள்ளது என்ற படித்த நம்பிக்மைக, �ரணத்மைத ஒரு 
நண்பராக, �ரணத்திலிருந்து அழியாமை� �ற்றும் மேபரின்பத்திற்கான 
ஒரு படிக்கல் என்று �னிதர்கமைள கருதுகிறது. மைபபிள் �ரணத்மைத 
எதிரி என்று அமைழக்கிறது, இமேயசு �ரணத்மைதயும் கல்�மைறமையயும் 
அவர்களுக்கு அடிபணியா�ல் கஜயித்தார். அவர் "வழி". எனமேவ, 
அவமைரப் கபாறுத்தவமைர, �ரணம் என்பது அவர் வாழும் �கிமை�க்குள் 
கசல்� மேவண்டிய நுமைழவாயில் அல்�.

9. 311 : 14-25

ஆன்�ா உணர்வில் வசிப்பதாகவும், �னம் கபாருளில் வசிப்பதாகவும் 
தவறான �திப்பீடுகள் மூ�ம், நம்பிக்மைக தற்காலிக இழப்பு அல்�து 
ஆன்�ா, ஆன்�ீக உண்மை� இல்�ாமை� மேபான்ற உணர்வாக �ாறுகிறது. 
பிமைழயின் இந்த நிமை� என்பது உயிரின் �ரணக் கனவு �ற்றும் 
கபாருளில் இருப்பமைதப் மேபான்றது, மே�லும் இது அழியாத உண்மை�க்கு 
மேநர் எதிரானது. ஆன்�ா பாவம் கசய்யும் அல்�து அழியாத ஆன்�ா 
அழியும் உடலில் உள்ளது என்று நாம் நம்பும் வமைர, இருத்தலின் 
அறிவியமை� நாம் ஒருமேபாதும் புரிந்து ககாள்ள முடியாது. �னிதகு�ம் 
இந்த அறிவியமை�ப் புரிந்து ககாள்ளும்மேபாது, அது �னிதனுக்கு 
வாழ்க்மைகயின் சட்ட�ாக �ாறும் - ஆத்�ாவின் உயர்ந்த விதி, இது 
நல்லிணக்கம் �ற்றும் அழியாததன் மூ�ம் கபாருள் உணர்மைவ விட 
மே�மே�ாங்கி நிற்கிறது.

10.   280 : 25-6

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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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சரியாகப் புரிந்துககாண்டால், உணர்வுப்பூர்வ�ான கபாருள் 

வடிவத்மைதக் ககாண்டிருப்பதற்குப் பதி�ாக, �னிதனுக்கு உணர்ச்சியற்ற

உடல் இருக்கிறது; �ற்றும் கடவுள், �னிதனின் ஆன்�ா �ற்றும் 

அமைனத்து இருப்பு, அவரது கசாந்த தனித்துவம், நல்லிணக்கம் �ற்றும் 

அழியாத தன்மை� ஆகியவற்றில் நிரந்தர�ாக இருப்பதால், �னிதனுக்கு 

இந்த குணங்கமைள வழங்குகிறார் �ற்றும் நிமை�நிறுத்துகிறார் - �னதின்

மூ�ம், முக்கிய�ல்�. �னித கருத்துக்கமைள �கிழ்விப்பதற்கும் 

இருப்பதற்கான அறிவியமை� நிராகரிப்பதற்கும் ஒமேர காரணம், 
ஆவிமையப் பற்றிய ந�து �ரண அறியாமை� - கதய்வீக அறிவியமை�ப் 

புரிந்துககாள்வதற்கு �ட்டுமே� உதவும் அறியாமை�, இதன் மூ�ம் பூ�ியில் 
உள்ள சத்தியத்தின் ராஜ்யத்தில் நாம் நுமைழந்து ஆவி என்பமைத அறியும் 

புரிதல். எல்மை�யற்ற �ற்றும் உயர்ந்த. ஆன்�ாவும் கபாருளும் ஒளி 

�ற்றும் இருமைள விட ஒன்றிமைணவதில்மை�. ஒன்று மேதான்றினால் 

�ற்கறான்று �மைறந்துவிடும்.

11.   467 : 17-23

விஞ்ஞானம், ஆவி, ஆன்�ா, உடலில் இல்மை� என்றும், கடவுள் 
�னிதனில் இல்மை� என்றும், �னிதனால் பிரதிபலிப்பது என்றும் 
கவளிப்படுத்துகிறது. கபரியது சிறியதில் இருக்க முடியாது. கபரியவர் 
சிறியவர்களில் இருக்க முடியும் என்ற நம்பிக்மைக தவறானது. 
ஆன்�ாவின் அறிவியலில் இது ஒரு முக்கிய புள்ளியாகும், ககாள்மைக 
அதன் மேயாசமைனயில் இல்மை�. ஸ்பிரிட், ஆன்�ா, �னிதனில் 
�ட்டுப்படுத்தப்படவில்மை�, கபாருளில் இல்மை�.

12.   335 : 16 (ஆன்�ா �ற்றும்)-18 (க்கு 2nd .), 22-24

ஆன்�ாவும் ஆன்�ாவும் ஒன்று, கடவுளும் ஆன்�ாவும் ஒன்று, இது 
ஒருமேபாதும் வமைரயறுக்கப்பட்ட �னதிமே�ா அல்�து வமைரயறுக்கப்பட்ட 
உடலிமே�ா மேசர்க்கப்படவில்மை�. ஆவி நித்திய�ானது, கதய்வீக�ானது. 
… ஆன்�ாவின் தவறான உணர்மைவ இழப்பதன் மூ�ம் �ட்டுமே�, அழியாத
தன்மை�மைய கவளிச்சத்திற்கு ககாண்டு வருவதன் மூ�ம், நித்திய�ான 
வாழ்க்மைகமைய நாம் கபற முடியும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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.   477 : 26 �ட்டுக�

�னிதன் ஆன்�ாவின் கவளிப்பாடு.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் மே�ரி மேபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் 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, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் மேநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமைள
விமேராதமே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்மேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுமே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சமேகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்மேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆமே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட மேவண்டும்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி 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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ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆமே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய மேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கமேவா
புறக்கணிக்கமேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

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


