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ஞாயிற்றுக்கிழமை� செ�ப்டம்பர் 18, 2022

தமை�ப்ப — வஸ்து

ககால்டன் உமை�:  1 �ாமுகவல் 16: 7

"�னுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரே#ன்; �னுஷன் முகத்மைதப் பார்ப்பான்:
கர்த்தரே#ா இருதயத்மைதப் பார்க்கிறார் என்றார்."

செபாறுப்பு � ீதியான வா�ிப்பு:  1 கயாவான் 2: 15-17 • 1
கயாவான் 5: 4, 20, 21

15 உ�கத்திலும் உ�கத்திலுள்ளமைவகளிலும் அன்புகூ#ாதிருங்கள்; 
ஒருவன் உ�கத்தில் அன்புகூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் 
அன்பில்மை�.

16 ஏசெனனில், �ாம்�த்தின் இச்மை�யும், கண்களின் இச்மை�யும், 
ஜவீனத்தின் செபருமை�யு�ாகிய உ�கத்திலுள்ளமைவகசெளல்�ாம் 
பிதாவினாலுண்டானமைவகளல்�, அமைவகள் 
உ�கத்தினாலுண்டானமைவகள்.

17 உ�கமும் அதின் இச்மை�யும் ஒழிந்துரேபாம்; ரேதவனுமைடய 
�ித்தத்தின்படி செ�ய்கிறவரேனா என்செறன்மைறக்கும் 
நிமை�த்திருப்பான்.

4 ரேதவனால் பிறப்பசெதல்�ாம் உ�கத்மைத செஜயிக்கும்; நம்முமைடய 
விசுவா�ரே� உ�கத்மைத செஜயிக்கிற செஜயம்.

20 அன்றியும், நாம் �த்தியமுள்ளவமை# அறிந்துசெகாள்வதற்கு 
ரேதவனுமைடய கு�ா#ன் வந்து ந�க்குப் புத்திமையத் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தந்திருக்கிறாசெ#ன்றும் அறிரேவாம்; அவருமைடய கு�ா#னாகிய 
இரேயசுகிறிஸ்து என்னப்பட்ட �த்தியமுள்ளவருக்குள்ளும் 
இருக்கிரேறாம்; இவரே# செ�ய்யான ரேதவனும் 
நித்தியஜீவனு�ாயிருக்கிறார்.

21 �ாமுரேவல்பிள்மைளகரேள, நீங்கள் விக்கி#கங்களுக்கு வி�கி, 
உங்கமைளக் காத்துக்செகாள்வீர்களாக.

பாடம் பி��ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. எபிசெ�யர் 11: 3

3 விசுவா�த்தினாரே� நாம் உ�கங்கள் ரேதவனுமைடய 
வார்த்மைதயினால் உண்டாக்கப்பட்டசெதன்றும், இவ்வித�ாய், 
காணப்படுகிறமைவகள் ரேதான்றப்படுகிறமைவகளால் 
உண்டாகவில்மை�செயன்றும் அறிந்திருக்கிரேறாம்.

2. �த்கதயு 4: 23

23 பின்பு, இரேயசு கலிரே�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுமைடய 
செஜப ஆ�யங்களில் உபரேத�ித்து, #ாஜ்யத்தின் சுவிரே�ஷத்மைதப் 
பி#�ங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த �க� வியாதிகமைளயும் 
�க� ரேநாய்கமைளயும் நீக்கிச் செ�ாஸ்த�ாக்கினார்.

3. �த்கதயு 5: 1, 2

1 அவர் தி#ளான ஜனங்கமைளக் கண்டு �மை�யின் ரே�ல் ஏறினார்; 
அவர் உட்கார்ந்தசெபாழுது, அவருமைடய �ீஷர்கள் அவ#ிடத்தில் 
வந்தார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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2 அப்செபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபரேத�ித்துச் செ�ான்னது என்னசெவன்றால்:

4. �த்கதயு 6: 19-21, 24-26, 33

19 பூ�ியிரே� உங்களுக்குப் செபாக்கிஷங்கமைளச் ரே�ர்த்து 
மைவக்கரேவண்டாம்; இங்ரேக பூச்�ியும் துருவும் அமைவகமைளக் 
செகடுக்கும்; இங்ரேக திருடரும் கன்ன�ிட்டுத் திருடுவார்கள்.

20 ப#ரே�ாகத்திரே� உங்கள் செபாக்கிஷங்கமைளச் ரே�ர்த்து மைவயுங்கள்; 
அங்ரேக பூச்�ியாவது துருவாவது செகடுக்கிறதும் இல்மை�; அங்ரேக 
திருடர் கன்ன�ிட்டுத் திருடுகிறதும் இல்மை�.

21 உங்கள் செபாக்கிஷம் எங்ரேகயிருக்கிறரேதா அங்ரேக உங்கள் 
இருதயமும் இருக்கும்.

24 இ#ண்டு எஜ�ான்களுக்கு ஊழியம் செ�ய்ய ஒருவனாலும் கூடாது; 
ஒருவமைனப் பமைகத்து ஒருவமைனச் �ிரேநகிப்பான். அல்�து 
ஒருவமைனப் பற்றிக்செகாண்டு �ற்றவமைன அ�ட்மைடபண்ணுவான்; 
ரேதவனுக்கும் உ�கப் செபாருளுக்கும் ஊழியஞ்செ�ய்ய உங்களால் 
கூடாது.

25 ஆமைகயால் என்னத்மைத உண்ரேபாம், என்னத்மைதக் குடிப்ரேபாம் 
என்று உங்கள் ஜவீனுக்காகவும்; என்னத்மைத உடுப்ரேபாம் என்று 
உங்கள் �#ீ#த்துக்காகவும் கவமை�ப்படாதிருங்கள் என்று, 
உங்களுக்குச் செ�ால்லுகிரேறன்; ஆகா#த்மைதப் பார்க்கிலும் ஜவீனும், 
உமைடமையப்பார்க்கிலும் �#ீ#மும் விரே�ஷித்தமைவகள் அல்�வா?

26 ஆகாயத்துப் பட்�ிகமைளக் கவனித்துப்பாருங்கள்; அமைவகள் 
விமைதக்கிறது�ில்மை�, அறுக்கிறது�ில்மை�, களஞ்�ியங்களில் 
ரே�ர்த்துமைவக்கிறது�ில்மை�; அமைவகமைளயும் உங்கள் ப#�பிதா 
பிமைழப்பூட்டுகிறார்; அமைவகமைளப்பார்க்கிலும் நீங்கள் 
விரே�ஷித்தவர்கள் அல்�வா?

33 முத�ாவது ரேதவனுமைடய #ாஜ்யத்மைதயும் அவருமைடய நீதிமையயும் 
ரேதடுங்கள்; அப்செபாழுது இமைவகசெளல்�ாம் உங்களுக்குக் கூடக் 
செகாடுக்கப்படும்.

5. கயாவான் 6: 63

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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63 ஆவிரேய உயிர்ப்பிக்கிறது, �ாம்��ானது ஒன்றுக்கும் உதவாது; 
நான் உங்களுக்குச் செ�ால்லுகிற வ�னங்கள் ஆவியாயும் 
ஜவீனாயும் இருக்கிறது.

6. �த்கதயு 16: 1-4

1 ப#ிரே�யரும் �துரே�யரும் அவமை#ச் ரே�ாதிக்கும்படி அவ#ிடத்தில் 
வந்து: வானத்திலிருந்து ஓர் அமைடயாளத்மைதத் தங்களுக்குக் 
காண்பிக்கரேவண்டும் என்று ரேகட்டார்கள்.

2 அவர்களுக்கு அவர் பி#தியுத்த#�ாக: அஸ்த�ன�ாகிறரேபாது, 
செ�வ்வான�ிட்டிருக்கிறது, அதினால் செவளிவாங்கும் என்று 
செ�ால்லுகிறீர்கள்.

3 உதய�ாகிறரேபாது செ�வ்வானமும் �ந்தா#மு�ாயிருக்கிறது, 
அதினால் இன்மைறக்குக் காற்றும் �மைழயும் உண்டாகும் என்று 
செ�ால்லுகிறீர்கள். �ாயக்கா#ரே#, வானத்தின் ரேதாற்றத்மைத 
நிதானிக்க உங்களுக்குத் செத#ியுரே�, கா�ங்களின் 
அமைடயாளங்கமைள நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா?

4 இந்தப் செபால்�ாத விப�ா# �ந்ததியார் அமைடயாளம் ரேதடுகிறார்கள்;
ரேயானா தீர்க்கத#ி�ியின் அமைடயாளரே�யன்றி ரேவரேற அமைடயாளம் 
இவர்களுக்குக் செகாடுக்கப்படுவதில்மை� என்று செ�ால்லி, 
அவர்கமைளவிட்டுப் புறப்பட்டுப்ரேபானார்.

7. �ாற்கு 7: 14-16, 31-37

14 பின்பு அவர் ஜனங்கசெளல்�ாமை#யும் வ#வமைழத்து அவர்கமைள 
ரேநாக்கி: நீங்கள் எல்�ாரும் எனக்குச் செ�விசெகாடுத்து உணருங்கள்.

15 �னுஷனுக்குப் புறம்ரேப இருந்து அவனுக்குள்ரேள ரேபாகிறசெதான்றும்
அவமைனத் தீட்டுப்படுத்த�ாட்டாது; அவன் உள்ளத்திலிருந்து 
புறப்படுகிறமைவகரேள �னுஷமைனத் தீட்டுப்படுத்தும்.

16 ரேகட்கிறதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனாயிருந்தால் ரேகட்கக்கடவன் 
என்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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31 �றுபடியும், அவர் தீரு �ீரேதான் பட்டணங்களின் எல்மை�கமைள 
விட்டுப் புறப்பட்டு, செதக்கப்ரேபாலியின் எல்மை�களின் வழியாய்க் 
கலிரே�யாக் கட�ருரேக வந்தார்.

32 அங்ரேக செகான்மைனவாயுமைடய ஒரு செ�விடமைன அவ#ிடத்தில் 
செகாண்டுவந்து, அவர் த�து மைகமைய அவன்ரே�ல் மைவக்கும்படி 
ரேவண்டிக்செகாண்டார்கள்.

33 அப்செபாழுது, அவர் அவமைன ஜனக்கூட்டத்மைத விட்டுத் தனிரேய 
அமைழத்துக்செகாண்டுரேபாய், தம்முமைடய வி#ல்கமைள அவன் 
காதுகளில் மைவத்து, உ�ிழ்ந்து, அவனுமைடய நாமைவத்செதாட்டு;

34 வானத்மைத அண்ணாந்து பார்த்து, செபருமூச்சுவிட்டு: எப்பத்தா 
என்றார். அதற்குத் திறக்கப்படுவாயாக என்று அர்த்த�ாம்.

35 உடரேன அவனுமைடய செ�விகள் திறக்கப்பட்டு, அவனுமைடய நாவின் 
கட்டும் அவிழ்ந்து, அவன் செ�வ்மைவயாய்ப் ரேப�ினான்.

36 அமைத ஒருவருக்கும் செ�ால்�ரேவண்டாசெ�ன்று அவர்களுக்குக் 
கட்டமைளயிட்டார்; ஆகிலும் எவ்வளவு அதிக�ாய் அவர்களுக்குக் 
கட்டமைளயிட்டாரே#ா, அவ்வளவு அதிக�ாய் அவர்கள் அமைதப் 
பி#�ித்தம்பண்ணி,

37 எல்�ாவற்மைறயும் நன்றாய்ச் செ�ய்தார்; செ�விடர் ரேகட்கவும், 
ஊமை�யர் ரேப�வும்பண்ணுகிறார் என்று செ�ால்லி, ரே�ன்ரே�லும் 
ஆச்�#ியப்பட்டார்கள்.

8. �த்கதயு 9: 27-31

27 இரேயசு அவ்விடம் விட்டுப் ரேபாமைகயில், இ#ண்டு குருடர் அவர் 
பின்ரேன செ�ன்று: தாவீதின் கு�ா#ரேன, எங்களுக்கு இ#ங்கும் என்று 
கூப்பிட்டார்கள்.

28 அவர் வீட்டிற்கு வந்தபின்பு, அந்தக் குருடர் அவ#ிடத்தில் வந்தார்கள். 
இரேயசு அவர்கமைள ரேநாக்கி: இமைதச் செ�ய்ய எனக்கு வல்�மை� 
உண்செடன்று விசுவா�ிக்கிறீர்களா என்று ரேகட்டார்; அதற்கு 
அவர்கள்: ஆம் விசுவா�ிக்கிரேறாம், ஆண்டவரே#! என்றார்கள்.

29 அப்செபாழுது, அவர்களுமைடய கண்கமைள அவர் செதாட்டு: உங்கள் 
விசுவா�த்தின்படி உங்களுக்கு ஆகக்கடவது என்றார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், செ�ப்டம்பர் 18, 2022
தமை�ப்ப: வஸ்து

30 உடரேன அவர்களுமைடய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. இமைத ஒருவரும் 
அறியாதபடிக்கு எச்�#ிக்மைகயாயிருங்கள் என்று இரேயசு 
அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க் கட்டமைளயிட்டார்.

31 அவர்கரேளா புறப்பட்டு, அத்ரேத�செ�ங்கும் அவருமைடய கீர்த்திமையப் 
பி#�ித்தம்பண்ணினார்கள்.

9. லூக்கா 8: 43-48

43 அப்செபாழுது பன்னி#ண்டு வருஷ�ாய்ப் 
செபரும்பாடுள்ளவளாயிருந்து, தன் ஆஸ்திகமைளசெயல்�ாம் 
மைவத்தியர்களுக்குச் செ��வழித்தும், ஒருவனாலும் 
செ�ாஸ்த�ாக்கப்படாதிருந்த ஒரு ஸ்தி# ீ,

44 அவருக்குப் பின்னாக வந்து, அவருமைடய வஸ்தி#த்தின் 
ஓ#த்மைதத் செதாட்டாள்; உடரேன அவளுமைடய செபரும்பாடு 
நின்றுரேபாயிற்று.

45 அப்செபாழுது இரேயசு: என்மைனத் செதாட்டது யார் என்று ரேகட்டார். 
எங்களுக்குத் செத#ியாசெதன்று எல்�ாரும் செ�ான்னரேபாது, 
ரேபதுருவும் அவனுடரேன கூட இருந்தவர்களும்: ஐயரே#, தி#ளான 
ஜனங்கள் உம்மை�ச் சூழ்ந்து செநருக்கிக்செகாண்டிருக்கிறார்கரேள, 
என்மைனத் செதாட்டது யார் என்று எப்படிக் ரேகட்கிறீர் என்றார்கள்.

46 அதற்கு இரேயசு: என்னிலிருந்து வல்�மை� புறப்பட்டமைத 
அறிந்திருக்கிரேறன்; ஆத�ால் ஒருவர் என்மைனத் செதாட்டதுண்டு 
என்றார்.

47 அப்செபாழுது அந்த ஸ்தி# ீ தான் �மைறந்திருக்கவில்மை�செயன்று 
கண்டு, நடுங்கிவந்து, அவர் முன்பாக விழுந்து, தான் அவமை#த் 
செதாட்டகா#ணத்மைதயும் உடரேன தான் செ�ாஸ்த�ானமைதயும் 
எல்�ா ஜனங்களுக்கும் முன்பாக அவருக்கு அறிவித்தாள்.

48 அவர் அவமைளப் பார்த்து: �கரேள, திடன்செகாள், உன் விசுவா�ம் 
உன்மைன இ#ட்�ித்தது, ��ாதானத்ரேதாரேட ரேபா என்றார்.

10. க�ா�ர் 8: 1, 2

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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1 ஆனபடியால், கிறிஸ்து இரேயசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, 
�ாம்�த்தின்படி நடவா�ல் ஆவியின்படிரேய நடக்கிறவர்களுக்கு 
ஆக்கிமைனத்தீர்ப்பில்மை�.

2 கிறிஸ்து இரேயசுவினாரே� ஜவீனுமைடய ஆவியின் பி#�ாணம் 
என்மைனப் பாவம் �#ணம் என்பமைவகளின் பி#�ாணத்தினின்று 
விடுதமை�யாக்கிற்ரேற.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 275 : 20-24

செதய்வீக �ரேனாதத்துவம்,  ஆன்�ீக பு#ிதலுக்கு செவளிப்படுத்தப்பட்டபடி,
அமைனத்தும் �னம் என்பமைதயும்,  �னரே� கடவுள்,  �ர்வ வல்�மை�,
எங்கும் நிமைறந்திருப்பது,  �ர்வ அறிவாற்றல்,  -  அதாவது,  அமைனத்து
�க்தி, எல்�ா இருப்பு, அமைனத்து விஞ்ஞானம் என்பமைதயும் செதளிவாகக்
காட்டுகிறது. எனரேவ அமைனத்தும் உண்மை�யில் �னதின் செவளிப்பாடு.

2. 310 : 29-31

�னம் கடவுள், �ற்றும் கடவுள் ஜடப்செபாருளால் 
பார்க்கப்படுவதில்மை�, ஏசெனன்றால் �னம் ஆவி, இது ஜட உணர்மைவ
அறிய முடியாது.

3. 277 : 24-32

உண்மை�யான �ாம்#ாஜ்யம் ஆவி. ஸ்பி#ிட் ரேபா�ல்�ா�ல் இருப்பது 
விஷயம், �ற்றும் உண்மை�யானது செதய்வீக�ானது அல்�, - இது ஒரு 
�னித கருத்து. ரே�ட்டர் என்பது அறிக்மைகயின் பிமைழ. முன்னுமை#யில் 
உள்ள இந்த பிமைழ, அது நுமைழயும் ஒவ்செவாரு அறிக்மைகயிலும் 
முடிவுகளில் பிமைழகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. விஷயத்மைதப் பற்றி நாம் 
செ�ால்�ரேவா அல்�து நம்பரேவா எதுவும் அழியாதது, ஏசெனன்றால் 
செபாருள் தற்காலிக�ானது, எனரேவ இது ஒரு �#ண நிகழ்வு, ஒரு �னித 
கருத்து, �ி� ரேந#ங்களில் அழகானது, எப்ரேபாதும் பிமைழயானது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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4. 479 : 8 �ட்டுக�, 10-17

செபாருள் சுய�ாக இருப்பரேதா அல்�து ஆவியின் விமைளசெபாருரேளா 
அல்�. … செபாருளால் பார்க்கரேவா, உண#ரேவா, ரேகட்கரேவா, 
சுமைவக்கரேவா, �ணக்கரேவா முடியாது. அது சுய-அறிவு இல்மை�, — 
தன்மைன உண# முடியாது, தன்மைன பார்க்க முடியாது, அல்�து தன்மைன 
பு#ிந்து செகாள்ள முடியாது. �#ண �னம் என்று அமைழக்கப்படுவமைத 
அகற்றவும், இது செபாருளின் சுயத்மைத உருவாக்குகிறது, ரே�லும் 
விஷயம் செபாருமைள அறிய முடியாது. இறந்தவர்கள் என்று நாம் 
அமைழப்பது உடல் உணர்வுகளில் எமைதயும் பார்க்கிறதா, ரேகட்கிறதா, 
உணருகிறதா அல்�து பயன்படுத்துகிறதா?

5. 279 : 22-29

�னித தத்துவம், ரேகாட்பாடு �ற்றும் �ருத்துவத்தின் ஒவ்செவாரு 
அமை�ப்பும், செபாருளில் �னம் இருக்கிறது என்ற பான்தீஸ்டிக் 
நம்பிக்மைகயால் அதிக�ாகரேவா அல்�து குமைறவாகரேவா 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது; ஆனால் இந்த நம்பிக்மைக செவளிப்பாடு �ற்றும் 
�#ியான பகுத்தறிவுக்கு ஒரே# �ாதி#ியாக மு#ண்படுகிறது. செபாருள் 
�ற்றும் �னம் என்ற இ#ண்டு அடிப்பமைடகள் இல்மை�, ஆனால் ஒன்று 
�ட்டுரே�, - �னம் என்று அறிவதன் மூ�ம் �ட்டுரே� ஒரு தர்க்க#ீதியான 
�ற்றும் அறிவியல் முடிவு எட்டப்படுகிறது.

6. 586 : 3-4

கண்கள். ஆன்�ீக பகுத்தறிவு, - செபாருள் அல்� ஆனால் �னது.

7. 585 : 1-4

காதுகள். உடல் உணர்வுகள் என்று அமைழக்கப்படும் உறுப்புகள் அல்�, 
ஆனால் ஆன்�ீக பு#ிதல்.

ஆன்�ீக உணர்மைவப் பற்றி இரேயசு கூறினார், "காதுகள் உள்ளன, நீங்கள் 
ரேகட்கவில்மை�யா?" (�ாற்கு 8:18.)

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8. 210 : 5-16

கிறித்தவத்தின் செகாள்மைகயும் ஆதா#மும் ஆன்�ீக உணர்வால் 
அறியப்படுகின்றன. ரேநாயுற்றவர்கமைளக் குணப்படுத்துவதன் 
மூ�மும், தீமை�கமைளத் து#த்துவதன் மூ�மும், �#ணத்மைத அழிப்பதன் 
மூ�மும், "அழிக்கப்படும் கமைட�ி எதி#ி," - செபாருள் �ற்றும் அதன் 
�ட்டங்கள் என்று அமைழக்கப்படுவமைத அவர் புறக்கணிப்பதன் மூ�ம் 
அமைவ இரேயசுவின் ஆர்ப்பாட்டங்களில் முன்மைவக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆன்�ாவும் அதன் குணாதி�யங்களும் �னிதன் மூ�ம் என்செறன்றும் 
செவளிப்படுவமைத அறிந்த குரு, ரேநாயுற்றவர்கமைளக் 
குணப்படுத்தினார், பார்மைவயற்றவர்களுக்குப் பார்மைவ அளித்தார், 
காது ரேகளாதவர்களுக்குக் ரேகட்கிறார், கால் ஊனமுற்றவர்களுக்குக் 
கால்கமைளக் செகாடுத்தார். �ற்றும் ஆன்�ா �ற்றும் இ#ட்�ிப்பின் �ிறந்த 
பு#ிதமை� அளிக்கிறது.

9. 486 : 23-26

பார்மைவ, செ�விப்பு�ன், �னிதனின் ஆன்�ீக உணர்வுகள் அமைனத்தும் 
நித்திய�ானமைவ. அவற்மைற இழக்க முடியாது. அவர்களின் உண்மை� 
�ற்றும் அழியாத தன்மை� ஆவியிலும் பு#ிதலிலும் உள்ளது, செபாருளில் 
இல்மை�, - எனரேவ அவற்றின் நி#ந்த#ம்.

10.   487 : 6-12

செபாருள் �ார்ந்தமைத விட ஆன்�ீக # ீதியில் பார்ப்பதிலும் ரேகட்பதிலும் 
கிறிஸ்தவம் அதிகம். அவர்களின் இழப்மைப விட, �ன-ஆ�ி#ியர்களின் 
நி#ந்த# பயிற்�ியில் அதிக அறிவியல் உள்ளது. �னம் இருக்கும் ரேபாது
அவர்கள் செதாமை�ந்து ரேபாக முடியாது. இமைதப் பற்றிய அச்�ம் ப� 
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு பார்மைவயற்றவர்களுக்கு பார்மைவமையயும் 
காது ரேகளாதவர்களுக்கு செ�வித்திறமைனயும் அளித்தது, ரே�லும் இது 
ஆச்�#ியத்மைத �ீண்டும் செ�ய்யும்.

11.   86 : 1-9

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இரேயசு ஒருமுமைற ரேகட்டார், "என்மைனத் செதாட்டது யார்?" இந்த 
வி�ா#மைணயானது உடல் #ீதியான செதாடர்புகளால் �ட்டுரே� 
நிகழ்கிறது என்று கருதி, அவருமைடய �ீடர்கள், "தி#ளான �க்கள் 
உங்கமைளத் தி#ளுகிறார்கள்" என்று பதி�ளித்தனர். �ற்றவர்கள் 
செ�ய்யாதது ரேபா�, இரேயசுவுக்குத் செத#ியும், அது ஒரு விஷய�ல்�, 
ஆனால் �#ண �னம், யாருமைடய செதாடுதல் உதவிக்கு அமைழத்தது. 
அவ#து வி�ா#மைணமைய �ீண்டும் �ீண்டும், ஒரு ரேநாய்வாய்ப்பட்ட 
செபண்ணின் நம்பிக்மைகயால் அவர் பதி�ளித்தார். இந்த �ன 
அமைழப்பின் �ீதான அவ#து விமை#வான பயம் அவ#து ஆன்�ீகத்மைத 
விளக்கியது. அமைதப் பற்றிய � ீடர்களின் தவறான எண்ணம் 
அவர்களின் செபாருளுணர்மைவ செவளிக்செகாணர்ந்தது.

12.   269 : 21-28

செபௌதிக உணர்வுகளின் �ாட்�ியம் முழுமை�யானது அல்�து 
செதய்வீக�ானது அல்�. ஆகரேவ, நான் இரேயசுவின் ரேபாதமைனகள், 
அவருமைடய அப்ரேபாஸ்த�ர்கள், தீர்க்கத#ி�ிகள் �ற்றும் �னதின் 
அறிவியலின் �ாட்�ியம் ஆகியவற்றின் �தீு தமைடயின்றி என்மைன 
விமைதக்கிரேறன். �ற்ற அடித்தளங்கள் எதுவும் இல்மை�. �ற்ற அமைனத்து 
அமை�ப்புகளும் - முழுமை�யாகரேவா அல்�து பகுதியாகரேவா செபாருள் 
உணர்வுகள் மூ�ம் செபறப்பட்ட அறிமைவ அடிப்பமைடயாகக் செகாண்ட 
அமை�ப்புகள் - காற்றால் அமை�க்கப்படும் நாணல்கள், பாமைறயில் 
கட்டப்பட்ட வீடுகள் அல்�.

13.   95 : 28-3

திமைகப்பூட்டும் �ாமையகளால் �யக்க�மைடந்து, குழந்மைதப் பருவத்தின் 

செதாட்டிலில் உ�கம் தூங்குகிறது, �ணிரேந#ங்கமைள கனவு காண்கிறது.
செபாருள் உணர்வு இருத்தலின் உண்மை�கமைள செவளிப்படுத்தாது; 
ஆனால் ஆன்�ீக உணர்வு �னித உணர்மைவ நித்திய உண்மை�க்கு 

உயர்த்துகிறது. �னிதரேநயம் பாவ உணர்விலிருந்து செ�துவாக ஆன்�ீக

பு#ிதலுக்கு முன்ரேனறுகிறது; எல்�ாவற்மைறயும் �#ியாகக் 

கற்றுக்செகாள்ள விருப்ப�ின்மை�, கிறிஸ்தவ�ண்ட�த்மைத 

�ங்கிலிகளால் பிமைணக்கிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14.   205 : 7-12, 15-21, 32-3

ஜடப்செபாருளில் உயிர் இருப்பதாகவும், பாவம், ரேநாய், �#ணம் 
ஆகியமைவ இமைறவனின் பமைடப்புகள் என்றும் நம்பும் பிமைழ எப்ரேபாது 
�மைறயும்? செபாருளுக்கு நுண்ணறிரேவா, உயிரே#ா, உணர்ரேவா இல்மை� 
என்பதும், எதிர் நம்பிக்மைகரேய எல்�ா துன்பங்களுக்கும் வள�ான 
ஆதா#ம் என்பதும் எப்ரேபாது பு#ியும்?

தவறிமைழக்கப்பட்டது (நன்மை� அல்�து தீமை�க்கு செபாருள் 
புத்தி�ாலித்தன�ாக இருக்கும் என்று நம்புவது தவறு), மூடுபனிகள் 
�ிதறும்ரேபாது அல்�து அமைவ செ�ல்லியதாக உருகும்ரேபாது �ட்டுரே� 
கடவுளின் செதளிவான காட்�ிகமைளப் பிடிக்க முடியும். இது உண்மை�யான
ரேயா�மைனமையக் குறிக்கிறது - நன்மை�யின் ரே��ாதிக்கம் �ற்றும் 
யதார்த்தம், தீமை�யின் ஒன்று�ில்�ாத தன்மை� �ற்றும் உண்மை�யற்ற 
தன்மை�.

செதய்வீகத்துடனான ந�து செதாடர்மைப நாம் முழுமை�யாகப் பு#ிந்து 
செகாள்ளும்ரேபாது, அவமை#த் தவி# ரேவறு எந்த �னமைதயும் செகாண்டிருக்க
முடியாது - ரேவறு எந்த அன்பு, ஞானம் அல்�து உண்மை�, ரேவறு எந்த 
வாழ்க்மைக உணர்வு, �ற்றும் செபாருள் அல்�து பிமைழ இருப்பமைதப் 
பற்றிய உணர்வு இல்மை�.

15.   21 : 9-14

�ீடர் ஆன்�ீக # ீதியில் முன்ரேனறினால், அவர் உள்ரேள நுமைழய முயற்�ி 
செ�ய்கிறார். அவர் செதாடர்ந்து ஜட உணர்விலிருந்து வி�கி, ஆவியின் 
அழியாத விஷயங்கமைள ரேநாக்கிப் பார்க்கிறார். ரேநர்மை�யாக 
இருந்தால், அவர் ஆ#ம்பம் முதல் ஆர்வத்துடன் இருப்பார், ரே�லும் 
ஒவ்செவாரு நாளும் �#ியான திமை�யில் �ிறிது �ாபம் செபறுவார், 
கமைட�ியில் அவர் �கிழ்ச்�ியுடன் தனது படிப்மைப முடிக்கும் வமை#.

தின��ி கடமை�கள்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், செ�ப்டம்பர் 18, 2022
தமை�ப்ப: வஸ்து

வழங்கியவர் ரே�#ி ரேபக்கர் எடி

தின��ி செ5பம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செஜபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பின#ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய #ாஜ்யம் வா;"  செதய்வீக �த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா�த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

�ர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை# 8, பி#ிவு. 4

க6ாக்கங்கள் �ற்றும் செ�யல்களுக்கான விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்களின் ரேநாக்கங்கள் அல்�து செ�யல்கமைள
விரே#ாதரே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்ரேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுரே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �ரேகாத#த்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பி#திபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ரேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கத#ி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆரே�ா�மைன,  செ�ல்வாக்கு செ�லுத்துதல் அல்�து தவறாக செ�ல்வாக்கு
செ�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட ரேவண்டும்.

�ர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை# 8, பி#ிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி#�ிப்பு �னந� ஆரே�ா�மைனகளுக்கு எதி#ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பின#ின்
கடமை�யாகும்,  ரே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ#து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ�ய்ய ரேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கரேவா
புறக்கணிக்கரேவா கூடாது. அவருமைடய கி#ிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை# 8, பி#ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது ரே�#ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


