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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஆகஸ்ட் 15, 2021

தமை�ப்ப — ஆத்�ா

ககால்டன் உமை�:  சங்கீதம் 23 : 3

"அவர் என் ஆத்து�ாமைவத் தேதற்றி, தம்முமைடய நா�த்தினி�ித்தம் என்மைன
நீதியின் பாமைதகளில் நடத்துகிறார்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: 1 பகா�ிந்தியர் 2 : 9-14, 16

9 எழுதியிருக்கிறபடி: தேதவன் தம்�ில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு 
ஆயத்தம்பண்ணினமைவகமைளக் கண் காணவு�ில்மை�, 
காதுதேகட்கவு�ில்மை�, அமைவகள் �னுஷனுமைடய இருதயத்தில் 
தேதான்றவு�ில்மை�;

10 ந�க்தேகா தேதவன் அமைவகமைளத் த�து ஆவியினாதே� 
வெவளிப்படுத்தினார்; அந்த ஆவியானவர் எல்�ாவற்மைறயும், 
தேதவனுமைடய ஆழங்கமைளயும், ஆராய்ந்திருக்கிறார்.

11 �னுஷனிலுள்ள ஆவிதேயயன்றி �னுஷரில் எவன் 
�னுஷனுக்குரியமைவகமைள அறிவான்? அப்படிப்தேபா�, 
தேதவனுமைடய ஆவிதேயயன்றி, ஒருவனும் தேதவனுக்குரியமைவகமைள 
அறிய�ாட்டான்.

12 நாங்கதேளா உ�கத்தின் ஆவிமையப்வெபறா�ல், தேதவனால் 
எங்களுக்கு அருளப்பட்டமைவகமைள அறியும்படிக்கு தேதவனிலிருந்து 
புறப்படுகிற ஆவிமையதேய வெபற்தேறாம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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13 அமைவகமைள நாங்கள் �னுஷஞானம் தேபாதிக்கிற வார்த்மைதகளாதே�
தேபசா�ல், பரிசுத்த ஆவி தேபாதிக்கிற வார்த்மைதகளாதே� தேபசி, 
ஆவிக்குரியமைவகமைள ஆவிக்குரியமைவகதேளாதேட 
சம்பந்தப்படுத்திக்காண்பிக்கிதேறாம்.

14 வெDன்�சுபாவ�ான �னுஷதேனா தேதவனுமைடய 
ஆவிக்குரியமைவகமைள ஏற்றுக்வெகாள்ளான்; அமைவகள் அவனுக்குப் 
மைபத்திய�ாகத் தேதான்றும்; அமைவகள் ஆவிக்தேகற்றபிரகார�ாய் 
ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறமைவகளானதால், அமைவகமைள 
அறியவு�ாட்டான்.

16 கர்த்தருக்குப் தேபாதிக்கத்தக்கதாக அவருமைடய சிந்மைதமைய 
அறிந்தவன் யார்? எங்களுக்தேகா கிறிஸ்துவின் சிந்மைத 
உண்டாயிருக்கிறது.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 35 : 9 (என்)

9 ...என் ஆத்து�ா கர்த்தரில் களிகூர்ந்து, அவருமைடய இரட்சிப்பில் 
�கிழ்ந்திருக்கும்.

2. சங்கீதம் 143 : 8, 10-12

8 அதிகாமை�யில் உ�து கிருமைபமையக் தேகட்கப்பண்ணும், உம்மை� 
நம்பியிருக்கிதேறன், நான் நடக்கதேவண்டிய வழிமைய எனக்குக் 
காண்பியும்; உம்�ிடத்தில் என் ஆத்து�ாமைவ உயர்த்துகிதேறன்.

10 உ�க்குப் பிரிய�ானமைதச் வெசய்ய எனக்குப் தேபாதித்தருளும் நீதேர 
என் தேதவன்; உம்முமைடய நல்� ஆவி என்மைனச் வெசம்மை�யான 
வழியிதே� நடத்துவாராக.

11 கர்த்தாதேவ, உம்முமைடய நா�த்தினி�ித்தம் என்மைன உயிர்ப்பியும்; 
உம்முமைடய நீதியின்படி என் ஆத்து�ாமைவ இடுக்கத்திற்கு 
நீங்க�ாக்கிவிடும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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12 உம்முமைடய கிருமைபயின்படி என் சத்துருக்கமைள அழித்து, என் 
ஆத்து�ாமைவ ஒடுக்குகிற யாவமைரயும் சங்காரம்பண்ணும்; நான் 
உ�து அடிதேயன்.

3. �த்கதயு 11 : 1

1 இதேயசு தம்முமைடய பன்னிரண்டு சீஷர்களுக்கும் கட்டமைளவெகாடுத்து
முடித்தபின்பு, அவர்களுமைடய பட்டணங்களில் உபதேதசிக்கவும் 
பிரசங்கிக்கவும் அவ்விடம் விட்டுப் தேபானார்.

4. �த்கதயு 12 : 22-28

22 அப்வெபாழுது பிசாசு பிடித்த குருடும் ஊமை�யு�ான ஒருவன் 
அவரிடத்தில் வெகாண்டுவரப்பட்டான்; குருடும் ஊமை�யு�ானவன் 
தேபசவுங் காணவுந்தக்கதாக அவமைனச் வெசாஸ்த�ாக்கினார்.

23 Dனங்கவெளல்�ாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: தாவீதின் கு�ாரன் 
இவர்தாதேனா? என்றார்கள்.

24 பரிதேசயர் அமைதக்தேகட்டு: இவன் வெபயல்வெசபூலினாதே� 
பிசாசுகமைளத் துரத்துகிறாதேனயல்�ா�ல் �ற்றப்படியல்� 
என்றார்கள்.

25 இதேயசு அவர்களுமைடய சிந்தமைனகமைள அறிந்து, அவர்கமைள 
தேநாக்கி: தனக்குத்தாதேன விதேராத�ாய்ப் பிரிந்திருக்கிற எந்த 
ராஜ்யமும் பாழாய்ப்தேபாம்; தனக்குத்தாதேன விதேராத�ாய் 
பிரிந்திருக்கிற எந்த பட்டணமும் எந்த வீடும் நிமை�நிற்க�ாட்டாது.

26 சாத்தாமைனச் சாத்தான் துரத்தினால் தனக்கு விதேராத�ாகத் தாதேன 
பிரிவிமைன வெசய்கிறதாயிருக்குதே�; அப்படிச் வெசய்தால் அவன் 
ராஜ்யம் எப்படி நிமை�நிற்கும்?

27 நான் வெபயல்வெசபூலினாதே� பிசாசுகமைளத் துரத்தினால், உங்கள் 
பிள்மைளகள் அமைவகமைள யாராதே� துரத்துகிறார்கள்? ஆமைகயால், 
அவர்கதேள உங்கமைள நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாயிருப்பார்கள்.

28 நான் தேதவனுமைடய ஆவியினாதே� பிசாசுகமைளத் 
துரத்துகிறபடியால், தேதவனுமைடய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் 
வந்திருக்கிறதேத.

5. �த்கதயு 16: 24-26

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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24 அப்வெபாழுது, இதேயசு தம்முமைடய சீஷர்கமைள தேநாக்கி: ஒருவன் 
என்மைனப் பின்பற்றி வர விரும்பினால், அவன் தன்மைனத்தான் 
வெவறுத்து, தன் சிலுமைவமைய எடுத்துக்வெகாண்டு என்மைனப் 
பின்பற்றக்கடவன்

25 தன் Dீவமைன ரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அமைத இழந்துதேபாவான்; 
என்னி�ித்த�ாகத் தன் Dீவமைன இழந்து தேபாகிறவன் அமைதக் 
கண்டமைடவான்.

26 �னுஷன் உ�கம் முழுவமைதயும் ஆதாயப்படுத்திக்வெகாண்டாலும், 
தன் Dீவமைன நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு �ாபம் என்ன? 
�னுஷன் தன் Dீவனுக்கு ஈடாக என்னத்மைதக் வெகாடுப்பான்?

6. �த்கதயு 8 : 5-13

5 இதேயசு கப்பர்நகூ�ில் பிரதேவசித்ததேபாது, நூற்றுக்கு அதிபதி 
ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து:

6 ஆண்டவதேர! என் தேவமை�க்காரன் வீட்டிதே� தி�ிர்வாத�ாய்க் 
கிடந்து வெகாடிய தேவதமைனப்படுகிறான் என்று அவமைர 
தேவண்டிக்வெகாண்டான்.

7 அதற்கு இதேயசு: நான் வந்து அவமைனச் வெசாஸ்த�ாக்குதேவன் 
என்றார்.

8 நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதியுத்தர�ாக: ஆண்டவதேர! நீர் என் 
வீட்டுக்குள் பிரதேவசிக்க நான் பாத்திரன் அல்�; ஒரு வார்த்மைத 
�ாத்திரம் வெசால்லும், அப்வெபாழுது என் தேவமை�க்காரன் 
வெசாஸ்த�ாவான்.

9 நான் அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்படிகிற 
தேசவகருமுண்டு; நான் ஒருவமைனப் தேபாவெவன்றால் தேபாகிறான், 
�ற்வெறாருவமைன வாவெவன்றால் வருகிறான், என் 
தேவமை�க்காரமைன இமைதச் வெசய் என்றால் வெசய்கிறான் என்றான்.

10 இதேயசு இமைதக் தேகட்டு ஆச்சரியப்பட்டு, த�க்குப் பின் 
வெசல்லுகிறவர்கமைள தேநாக்கி: இஸ்ரதேவ�ருக்குள்ளும் நான் 
இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்மைத காணவில்மை� என்று, வெ�ய்யாகதேவ 
உங்களுக்குச் வெசால்லுகிதேறன்.

11 அதேநகர் கிழக்கிலும் தே�ற்கிலு�ிருந்து வந்து, பரதே�ாகராஜ்யத்தில்
ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்தேகாபு என்பவர்கதேளாதேட 
பந்தியிருப்பார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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12 ராஜ்யத்தின் புத்திரதேரா புறம்பான இருளிதே� தள்ளப்படுவார்கள்; 
அங்தேக அழுமைகயும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்குவெ�ன்று 
உங்களுக்குச் வெசால்லுகிதேறன்.

13 பின்பு இதேயசு நூற்றுக்கு அதிபதிமைய தேநாக்கி: நீ தேபாக�ாம், நீ 
விசுவாசித்தபடிதேய உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அந்த 
நாழிமைகயிதே� அவன் தேவமை�க்காரன் வெசாஸ்த�ானான்.

7. ஏசாயா 55 : 2, 3

2 நீங்கள் அப்ப�ல்�ாததற்காகப் பணத்மைதயும், திருப்திவெசய்யாத 
வெபாருளுக்காக உங்கள் பிரயாசத்மைதயும் வெச�வழிப்பாதேனன்? 
நீங்கள் எனக்குக் கவன�ாய்ச் வெசவிவெகாடுத்து ந��ானமைதச் 
சாப்பிடுங்கள்; அப்வெபாழுது உங்கள் ஆத்து�ா வெகாழுப்பான 
பதார்த்தத்தினால் �கிழ்ச்சியாகும்.

3 உங்கள் வெசவிமையச் சாய்த்து, என்னிடத்தில் வாருங்கள்: 
தேகளுங்கள், அப்வெபாழுது உங்கள் ஆத்து�ா பிமைழக்கும்; தாவீதுக்கு 
அருளின நிச்சய�ான கிருமைபகமைள உங்களுக்கு நித்திய 
உடன்படிக்மைகயாக ஏற்படுத்துதேவன்.

8. எகபசியர் 4 : 17-24

17 ஆத�ால், கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்குச் சாட்சியாகச் வெசால்லி 
எச்சரிக்கிறது என்னவெவனில், �ற்றப் புறDாதிகள் தங்கள் வீணான 
சிந்மைதயிதே� நடக்கிறதுதேபா� நீங்கள் இனி நடவா�லிருங்கள்.

18 அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு, தங்கள் இருதய கடினத்தினால்
தங்களில் இருக்கும் அறியாமை�யினாதே� தேதவனுமைடய Dீவனுக்கு 
அந்நியராயிருந்து;

19 உணர்வில்�ாதவர்களாய், சக�வித அசுத்தங்கமைளயும் ஆவதே�ாதேட
நடப்பிக்கும்படி, தங்கமைளக் கா�விகாரத்திற்கு 
ஒப்புக்வெகாடுத்திருக்கிறார்கள்.

20 நீங்கதேளா இவ்வித�ாய்க் கிறிஸ்துமைவக் கற்றுக்வெகாள்ளவில்மை�.
21 இதேயசுவினிடத்திலுள்ள சத்தியத்தின்படிதேய, நீங்கள் அவரிடத்தில் 

தேகட்டறிந்து, அவரால் தேபாதிக்கப்பட்டீர்கதேள.
22 அந்தப்படி, முந்தின நடக்மைகக்குரிய தே�ாசம்தேபாக்கும் 

இச்மைசகளாதே� வெகட்டுப்தேபாகிற பமைழய �னுஷமைன நீங்கள் 
கமைளந்துதேபாட்டு,

23 உங்கள் உள்ளத்திதே� புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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24 வெ�ய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேதவனுமைடய சாய�ாக 
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய �னுஷமைனத் தரித்துக்வெகாள்ளுங்கள்.

9. க�ா�ர் 8 : 1, 2, 14-17 (க்கு 2nd ;)

1 ஆனபடியால், கிறிஸ்து இதேயசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, 
�ாம்சத்தின்படி நடவா�ல் ஆவியின்படிதேய நடக்கிறவர்களுக்கு 
ஆக்கிமைனத்தீர்ப்பில்மை�.

2 கிறிஸ்து இதேயசுவினாதே� Dீவனுமைடய ஆவியின் பிர�ாணம் 
என்மைனப் பாவம் �ரணம் என்பமைவகளின் பிர�ாணத்தினின்று 
விடுதமை�யாக்கிற்தேற.

14 தே�லும் எவர்கள் தேதவனுமைடய ஆவியினாதே� 
நடத்தப்படுகிறார்கதேளா, அவர்கள் தேதவனுமைடய 
புத்திரராயிருக்கிறார்கள்.

15 அந்தப்படி, திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமை�த்தனத்தின்
ஆவிமையப் வெபறா�ல், அப்பா பிதாதேவ, என்று கூப்பிடப்பண்ணுகிற 
புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவிமையப் வெபற்றீர்கள்.

16 நாம் தேதவனுமைடய பிள்மைளகளாயிருக்கிதேறாவெ�ன்று 
ஆவியானவர்தாதே� நம்முமைடய ஆவியுடதேனகூடச் 
சாட்சிவெகாடுக்கிறார்.

17 நாம் பிள்மைளகளானால் சுதந்தரரு�ாதே�; தேதவனுமைடய சுதந்தரரும், 
கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்தரரு�ாதே�; கிறிஸ்துவுடதேனகூட நாம் 
�கிமை�ப்படும்படிக்கு அவருடதேனகூடப் பாடுபட்டால் அப்படியாகும்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 60 : 29-31

ஆன்�ா �னிதகு�த்மைத ஆசீர்வதிக்க எண்ணற்ற வளங்கமைளக் 
வெகாண்டுள்ளது, தே�லும் ஆன்�ாமைவ நாடினால், �கிழ்ச்சியானது 
நம்முமைடய பாதுகாப்பில் �ிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

2. 302 : 19-24

ஆன்�ீக �னிதனின் ஆத்�ா அல்�து �னம் கடவுள்,  கடவுள் தான்,
ஏவெனன்றால் இந்த உண்மை�யான �னிதர் உணர்வுக்கு பதி�ாக
ஆத்�ாவால் ஆளப்படுகிறார்,  ஏவெனனில் தந்மைத சரியானவராக

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இருந்தாலும்,  �னிதமைன பரிபூரண�ாக விஞ்ஞானம்
வெவளிப்படுத்துகிறது.  ஆவியின் சட்டத்தால்,  விஷயத்தின் சட்டங்கள்
என்று அமைழக்கப்படுவதன் மூ�ம் அல்�.

3. 273 : 16-20

வெபாருள் �ற்றும் �ருத்துவ அறிவியலின் சட்டங்கள் என்று 
அமைழக்கப்படுபமைவ ஒருதேபாதும் �னிதர்கமைள முழுமை�யான, 
இணக்க�ான �ற்றும் அழியாததாக ஆக்கியதில்மை�. ஆத்�ாவால் 
ஆளப்படும் தேபாது �னிதன் இணக்க�ானவன். எனதேவ ஆன்�ீக இருப்பு
சட்டங்கமைள வெவளிப்படுத்தும் உண்மை�மைய புரிந்து வெகாள்வதன் 
முக்கியத்துவம்.

4. 482 : 3-12

ஆன்�ா ஒரு தீமை� �ற்றும் ஒரு நல்� புத்திசாலித்தனம், விஷயங்களில் 
வசிப்பவர் என்ற கருதுதேகாள் மூ�ம் ஆன்�ா என்ற வார்த்மைதயின் 
அர்த்தத்மைத �னித சிந்தமைன �ாசுபடுத்தியுள்ளது. வெதய்வீக அர்த்தம் 
தேதமைவப்படும் கடவுள் என்ற வார்த்மைதமைய �ாற்றுவதன் மூ�ம் ஆன்�ா 
என்ற வார்த்மைதயின் சரியான பயன்பாட்மைட எப்தேபாதும் வெபற முடியும். 
�ற்ற சந்தர்ப்பங்களில், உணர்வு என்ற வார்த்மைதமையப் பயன்படுத்தவும், 
உங்களுக்கு அறிவியல் முக்கியத்துவம் இருக்கும். கிறிஸ்தவ 
அறிவியலில் பயன்படுத்தப்படுவது தேபால், ஆன்�ா என்பது ஆவி 
அல்�து கடவுளின் ஒத்த வெபயராகும். ஆனால் அறிவியலுக்கு வெவளிதேய, 
ஆன்�ா உணர்வுடன், வெபாருள் உணர்தேவாடு ஒத்திருக்கிறது.

5. 210 : 11-18

ஆன்�ாவும் அதன் பண்புகளும் என்வெறன்றும் �னிதனால் 
வெவளிப்படுத்தப்பட்டது என்பமைத அறிந்த �ாஸ்டர், தேநாயாளிகமைள 
குண�ாக்கினார், குருடர்களுக்கு பார்மைவ வெகாடுத்தார், காது 
தேகளாதவர்களுக்கு கால்கமைளக் தேகட்டார், வெநாண்டிக்கு அடி 
வெகாடுத்தார், இதனால் �னித �னங்கள் �ற்றும் உடல்கள் �ீது 
வெதய்வீக �னதின் அறிவியல் நடவடிக்மைக வெவளிச்சத்திற்கு வந்தது 
�ற்றும் ஆன்�ா �ற்றும் இரட்சிப்பின் சிறந்த புரிதமை� அளிக்கிறது. 
இதேயசு தேநாமையயும் பாவத்மைதயும் ஒதேர �தேனாதத்துவ வெசயல்முமைற 
மூ�ம் குணப்படுத்தினார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6. 477 : 22-29

ஆன்�ா என்பது �னிதனின் வெபாருள், வாழ்க்மைக �ற்றும் 
புத்திசாலித்தனம், இது தனிப்பட்டது, ஆனால் வெபாருளில் இல்மை�.
ஆன்�ா ஆவிக்கு கீழான எமைதயும் பிரதிபலிக்க முடியாது.

�னிதன் ஆன்�ாவின் வெவளிப்பாடு. இந்தியர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட 
அழகான ஏரிமைய "வெபரிய ஆவியின் புன்னமைக" என்று 
அமைழத்ததேபாது, அடிப்பமைட யதார்த்தத்தின் சி� காட்சிகமைளப் 
பிடித்தனர்.

7. 315 : 11-20

�க்களின் எதிர் �ற்றும் வெபாய்யான பார்மைவகள் கடவுளின் கிறிஸ்துவின்
�கத்துவத்மைத தங்கள் உணர்வில் இருந்து �மைறத்தன. அவரின் ஆன்�ீக 
இருப்மைப அவர்களால் கண்டறிய முடியவில்மை�. அவர்களுமைடய சரீர 
�னம் அதனுடன் பமைகயாக இருந்தது. கிறிஸ்து இதேயசு வழங்கிய 
கடவுளின் ஆன்�ீக தேயாசமைனக்கு பதி�ாக அவர்களின் எண்ணங்கள் 
�ரண பிமைழயால் நிரப்பப்பட்டன. கடவுளின் சாயல் பாவத்தின் மூ�ம் 
நாம் பார்மைவ இழக்கிதேறாம், இது சத்தியத்தின் ஆன்�ீக உணர்மைவ 
மூடுகிறது; நாம் பாவத்மைத அடக்கி �னிதனின் பாரம்பரியத்மைத, 
கடவுளின் �கன்களின் சுதந்திரத்மைத நிரூபிக்கும் தேபாது தான் இந்த 
ஒற்றுமை�மைய உணர்கிதேறாம்.

8. 481 : 28-32

ஆன்�ா என்பது �னிதனின் வெதய்வீகக் தேகாட்பாடு �ற்றும் ஒருதேபாதும்
பாவம் வெசய்யாது, எனதேவ ஆன்�ாவின் அழியாத தன்மை�. அறிவியலில்
நாம் பாவம் வெசய்வது ஆன்�ா அல்�,  வெபாருள் உணர்வு என்று
கற்றுக்வெகாள்கிதேறாம்;  தே�லும் அது பாவம் என்ற உணர்வு
இழக்கப்படுகிறது, �ற்றும் ஒரு பாவ ஆன்�ா அல்�.

9. 301 : 23-2

�ரண �னிதன் தன்மைனப் வெபாருளாகப் பார்க்கிறான், அதேத தேநரத்தில் 
�னிதன் "உருவம்" (தேயாசமைன). �ாமைய, பாவம், தேநாய் �ற்றும் இறப்பு 
ஆகியமைவ வெபாருள் உணர்வின் தவறான சாட்சியத்திலிருந்து 
எழுகின்றன, இது எல்மை�யற்ற ஆவியின் குவிய தூரத்திற்கு வெவளிதேய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கூறப்படும் நிமை�ப்பாட்டில் இருந்து, �னம் �ற்றும் வெபாருளின் தமை�கீழ் 
உருவத்மைத வழங்குகிறது.

இந்த வெபாய்யானது ஆத்�ாமைவ வெபாருள் வடிவங்களில் ஆதார�ற்ற 
குடியிருப்பாளராகவும், �னிதன் ஆன்�ீகத்திற்கு பதி�ாக வெபாருள் 
இருப்பதாகவும் கருதுகிறது. இறப்பால் இறப்புக்கு எல்மை� இல்மை�. 
ஆத்�ா என்பது தேநர்த்தியால் சூழப்படவில்மை�. துண்டு துண்டான 
கருத்துக்களில் வெகாள்மைக காணப்படவில்மை�.

10.   240 : 27-32

உணர்வின் பிமைழகமைளத் திரும்பப் வெபற முயற்சிக்கும்தேபாது, எல்�ாத் 
தவறுகளும் இறுதியாக உண்மை�க்கு உட்படுத்தப்படும் வமைர ஒருவர் 
முழுமை�யாகவும் நியாய�ாகவும் �ிக அதிக�ான வெதாமைகமைய 
வெசலுத்த தேவண்டும். பாவத்தின் சம்பளத்மைத வெசலுத்தும் வெதய்வீக 
முமைற, ஒருவரின் குறட்மைட விடுவித்தல் �ற்றும் உணர்விற்கும் 
ஆன்�ாவுக்கும் இமைடயில் எவ்வாறு பிரிப்பது என்பமைத 
அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்வெகாள்வது.

11.   281 : 27-1

வெதய்வீக அறிவியல் புதிய �துமைவ பமைழய பாட்டில்களிலும், ஆத்�ாமைவ 
வெபாருளாகவும், எல்மை�யற்றவற்மைற வமைரயறுப்பிலும் மைவக்காது. 
ஆவியின் உண்மை�கமைள நாம் புரிந்துவெகாள்வதால், வெபாருமைளப் 
பற்றிய ந�து தவறான பார்மைவகள் அழியும். பமைழய நம்பிக்மைக 
வெவளிதேயற்றப்பட தேவண்டும் அல்�து புதிய தேயாசமைன சிந்தப்பட 
தேவண்டும், தே�லும் நம் நிமை�ப்பாட்மைட �ாற்றுவதற்கான உத்தேவகம் 
இழக்கப்படும்.

12.   430 : 3-7

�ரண �னம் பிமைழயுடன் பிரிக்கப்பட தேவண்டும்,  அதன் வெசயல்களால்
தன்மைன வி�க்கிக் வெகாள்ள தேவண்டும்,  �ற்றும் அழியாத ஆண்மை�,
கிறிஸ்து இ�ட்சிய�ாக தேதான்றும்.  விசுவாசம் அதன் எல்மை�கமைள
விரிவுபடுத்தி,  வெபாருளுக்குப் பதி�ாக ஆவியின் �தீு தங்கியிருந்து
அதன் அடித்தளத்மைத ப�ப்படுத்த தேவண்டும்.

13.   201 : 7-12

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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வெபாய்யான அடித்தளத்தில் நாம் பாதுகாப்பாக உருவாக்க முடியாது. 
உண்மை� ஒரு புதிய உயிரினத்மைத உருவாக்குகிறது, அதில் பமைழய 
விஷயங்கள் �மைறந்துவிடும் �ற்றும் "அமைனத்தும் புதியதாகிவிடும்." 
உணர்ச்சிகள், சுயந�ம், தவறான பசியின்மை�, வெவறுப்பு, பயம், 
அமைனத்து சிற்றின்பம், ஆன்�ீகத்திற்கு அடிபணிதல், �ற்றும் ஆதிக்கம் 
ஆகியமைவ கடவுளின் பக்கத்தில் உள்ளது, நல்�து.

14.   40 : 31-7

கிறிஸ்தவத்தின் தன்மை� அமை�தியானது �ற்றும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது,
ஆனால் ராஜ்யத்திற்குள் நுமைழய, நம்பிக்மைகயின் நங்கூரம் ந�க்கு 
முன் இதேயசு கடந்து வெசன்ற வெஷக்கினாவில் விஷயத்தின் 
திமைரச்சீமை�க்கு அப்பால் தேபாடப்பட தேவண்டும்; தே�லும் விஷயத்திற்கு 
அப்பாற்பட்ட இந்த முன்தேனற்றம் நீதி�ான்களின் சந்தேதாஷங்கள் 
�ற்றும் வெவற்றிகள் �ற்றும் அவர்களின் துயரங்கள் �ற்றும் துன்பங்கள்
மூ�ம் வர தேவண்டும். எங்கள் எD�ானமைரப் தேபா�தேவ, நாமும் வெபாருள் 
உணர்விலிருந்து ஆன்�ீக உணர்வுக்கு வெசல்� தேவண்டும்.

15.   14 : 25-30

வெபாருள் வாழ்வின் நம்பிக்மைக �ற்றும் கனவிலிருந்து முற்றிலும் 
தேவறுபட்டது, வாழ்க்மைக வெதய்வீக�ானது, ஆன்�ீக புரிதமை� 
வெவளிப்படுத்துகிறது �ற்றும் முழு பூ�ியின் �தீு �னிதனின் ஆதிக்க 
உணர்மைவ வெவளிப்படுத்துகிறது. இந்த புரிதல் பிமைழமைய வெவளிதேயற்றி 
தேநாயுற்றவர்கமைள குண�ாக்குகிறது, அதனுடன் நீங்கள் "அதிகாரம் 
உள்ளவராக" தேபச�ாம்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினச�ி ப3பம்

ஒவ்வெவாரு நாளும் வெDபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்வெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  வெதய்வீக சத்தியம்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: ஆத்�ா

வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�வெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க4ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் தேநாக்கங்கள் அல்�து வெசயல்கமைள
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
வெதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதேகாதரத்துவம்,  வெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ாசமைன,  வெசல்வாக்கு வெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக வெசல்வாக்கு
வெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் வெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்வெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் வெசய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதேவா
புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.
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_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


