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தமை�ப்ப — ஆன்�ா �ற்றும் உடல்

ககால்டன் உமை�:  சங்கீதம் 18 : 26

"புனிதனுக்கு நீர் புனிதராகவும், �ாறுபாடுள்ளவனுக்கு நீர்
�ாறுபடுகிறவராகவும் ததான்றுவீர்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 132: 11, 13,
17, 18

சங்கதீம் 78: 70-72

11 உன் கர்ப்பத்தின் கனிமைய உன் சிங்காசனத்தின்த�ல் மைவப்தபன் 
என்றும்,

13 கர்த்தர் ச ீதயாமைனத் தெதரிந்துதெகாண்டு, அது த�க்கு 
வாசஸ்த��ாகும்படி விரும்பினார்.

17 அங்தக தாவீதுக்காக ஒரு தெகாம்மைப முமைளக்கப்பண்ணுதவன்; 
நான் அபித9கம் பண்ணுவித்தவனுக்காக ஒரு விளக்மைக 
ஆயத்தம்பண்ணிதனன்.

18 அவன் சத்துருக்களுக்கு தெவட்கத்மைத உடுத்துதவன்; 
அவன்�ீதித�ா அவன் கிர ீடம் பூக்கும் என்றார்.

70 தம்முமைடய தாசனாகிய தாவீமைதத் தெதரிந்துதெகாண்டு, 
ஆட்டுத்தெதாழுவங்களிலிருந்து அவமைன எடுத்தார்.

71 கறவ�ாடுகளின் பின்னாகத் திரிந்த அவமைன, தம்முமைடய 
ஜன�ாகிய யாக்தகாமைபயும் தம்முமைடய சுதந்தர�ாகிய 
இஸ்ரதவமை�யும் த�ய்ப்பதற்காக, அமைழத்துக்தெகாண்டுவந்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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72 இவன் அவர்கமைளத் தன் இருதயத்தின் உண்மை�யின்படிதய 
த�ய்த்து, தன் மைககளின் திறமை�யினால் அவர்கமைள 
நடத்தினான்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 24 : 3, 4 (க்கு;)

3 யார் கர்த்தருமைடய பர்வதத்தித� ஏறுவான்? யார் அவருமைடய 
பரிசுத்த ஸ்த�த்தில் நிமை�த்திருப்பான்?

4 மைககளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் 
�ாசில்�ாதவனு�ாயிருந்து.

2. 1 சாமுகவல் 16 : 1, 4 (க்கு.), 5 (க�லும் அவர் 
புனிதப்படுத்தினார்), 7, 11 (க்கு 3rd ,), 12, 13 (க்கு 1st .), 14, 
23

1 கர்த்தர் சாமுதவமை� தநாக்கி: இஸ்ரதவலின்த�ல் 
ராஜாவாயிராதபடிக்கு, நான் புறக்கணித்துத் தள்ளின சவுலுக்காக 
நீ எந்த�ட்டும் துக்கித்துக்தெகாண்டிருப்பாய்; நீ உன் தெகாம்மைப 
மைத�த்தால் நிரப்பிக்தெகாண்டுவா; தெபத்தெ�தக�ியனாகிய 
ஈசாயினிடத்துக்கு உன்மைன அனுப்புதவன்; அவன் கு�ாரரில் 
ஒருவமைன நான் ராஜாவாகத் தெதரிந்துதெகாண்தடன் என்றார்.

4 கர்த்தர் தெசான்னபடிதய சாமுதவல் தெசய்து, தெபத்தெ�தகமுக்குப் 
தபானான்; அப்தெபாழுது அவ்வூரின் மூப்பர் தத்தளிப்தபாதட 
அவனுக்கு எதிர்தெகாண்டுவந்து, நீர் வருகிறது ச�ாதான�ா 
என்றார்கள்.

5 அதற்கு அவன்: ச�ாதானந்தான்; கர்த்தருக்குப் பலியிடவந்ததன்; 
நீங்கள் உங்கமைளப் பரிசுத்தம்பண்ணிக்தெகாண்டு, 
என்னுடதனகூடப் பலிவிருந்துக்கு வாருங்கள் என்றான்; த�லும் 
ஈசாமையயும் அவன் கு�ாரமைரயும் பரிசுத்தம் பண்ணி, அவர்கமைளப் 
பலிவிருந்துக்கு அமைழத்தான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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7 கர்த்தர் சாமுதவமை� தநாக்கி: நீ இவனுமைடய முகத்மைதயும், 
இவனுமைடய சரீரவளர்ச்சிமையயும் பார்க்கதவண்டாம்; நான் 
இவமைனப் புறக்கணித்ததன்; �னு9ன் பார்க்கிறபடி நான் பாதரன்; 
�னு9ன் முகத்மைதப் பார்ப்பான்: கர்த்ததரா இருதயத்மைதப் 
பார்க்கிறார் என்றார்.

11 உன் பிள்மைளகள் இவ்வளவுதானா என்று ஈசாமையக் தகட்டான். 
அதற்கு அவன்: இன்னும் எல்�ாருக்கும் இமைளயவன் ஒருவன் 
இருக்கிறான்; அவன் ஆடுகமைள த�ய்த்துக்தெகாண்டிருக்கிறான் 
என்றான்; அப்தெபாழுது சாமுதவல் ஈசாமைய தநாக்கி: ஆள் அனுப்பி 
அவமைன அமைழப்பி; அவன் இங்தக வரு�ட்டும் நான் 
பந்தியிருக்க�ாட்தடன் என்றான்.

12 ஆள் அனுப்பி அவமைன அமைழப்பித்தான்; அவன் சிவந்தத�னியும், 
அழகியகண்களும், நல்� ரூபமுமுள்ளவனாயிருந்தான்; 
அப்தெபாழுது கர்த்தர்: இவன் தான், நீ எழுந்து இவமைன 
அபித9கம்பண்ணு என்றார்.

13 அப்தெபாழுது சாமுதவல்: மைத�க்தெகாம்மைப எடுத்து, அவமைன அவன் 
சதகாதரர் நடுவித� அபித9கம்பண்ணினான்; 
அந்நாள்முதற்தெகாண்டு, கர்த்தருமைடய ஆவியானவர் தாவீதின்த�ல்
வந்து இறங்கியிருந்தார்; சாமுதவல் எழுந்து ரா�ாவுக்குப் 
தபாய்விட்டான்.

14 கர்த்தருமைடய ஆவி சவுமை� விட்டு நீங்கினார்; கர்த்தரால் 
வரவிடப்பட்ட ஒரு தெபால்�ாத ஆவி அவமைனக் 
க�ங்கப்பண்ணிக்தெகாண்டிருந்தது.

23 அப்படிதய ததவனால் விடப்பட்ட ஆவி சவுமை�ப் பிடிக்கும்தபாது, 
தாவீது சுர�ண்ட�த்மைத எடுத்து, தன் மைகயினால் வாசிப்பான்; 
அதினாத� தெபால்�ாத ஆவி அவமைனவிட்டு நீங்க, சவுல் 
ஆறுத�மைடந்து, தெசாஸ்த�ாவான்.

3. 1 சாமுகவல் 23: 15-17 (க்கு 2nd,)

15 தன் பிராணமைன வாங்கத் ததடும்படிக்கு, சவுல் புறப்பட்டான் என்று 
தாவீது அறிந்தபடியினாத�, தாவீது சீப் வனாந்தரத்திலுள்ள ஒரு 
காட்டித� இருந்தான்.

16 அப்தெபாழுது சவுலின் கு�ாரனாகிய தயானத்தான் எழுந்து, 
காட்டிலிருக்கிற தாவீதினிடத்தில் தபாய், ததவனுக்குள் அவன் 
மைகமையத் திடப்படுத்தி:

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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17 நீர் பயப்படதவண்டாம்; என் தகப்பனாகிய சவுலின் மைக உம்மை�க் 
கண்டு பிடிக்க�ாட்டாது; நீர் இஸ்ரதவலின்த�ல் ராஜாவாயிருப்பீர்; 
அப்தெபாழுது நான் உ�க்கு இரண்டாவதாயிருப்தபன்; அப்படி 
நடக்கும் என்று என் தகப்பனாகிய சவுலும் அறிந்திருக்கிறார் 
என்றான்.

4. 1 சாமுகவல் 25: 29 (க்கு ;)

29 உம்மை�த் துன்பப்படுத்தவும், உம்முமைடய பிராணமைன வாங்க 
வமைகததடவும், ஒரு �னு9ன் எழும்பினாலும் என் ஆண்டவனுமைடய 
ஆத்து�ா உம்முமைடய ததவனாகிய கர்த்தரின் ஆதரவில் இருக்கிற 
ஜீவனுள்தளாருமைடய கட்டித� கட்டப்பட்டிருக்கும்; உம்முமைடய 
சத்துருக்களின் ஆத்து�ாக்கதளா கவணில் மைவத்து எறிந்தாற்தபா�
எறியப்பட்டுப்தபாம்.

5. 1 சாமுகவல் 24 : 1 (க்கு  2nd ,), 3 (அவர்)-6, 8, 10-12, 16-18, 
20

1 சவுல் தெபலிஸ்தமைரப் பின் தெதாடர்ந்து திரும்பிவந்ததபாது, இததா, 
தாவீது என்தகதியின் வனாந்தரத்தில் இருக்கிறான் என்று 
அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.

3 வழிதயாரத்திலிருக்கிற ஆட்டுத்தெதாழுவங்களிடத்தில் அவன் 
வந்ததபாது, அங்தக ஒரு தெகபி இருந்தது; அதித� சவுல் 
��ஜ�ாதிக்குப் தபானான்; தாவீதும் அவன் �னு9ரும் அந்தக் 
தெகபியின் பக்கங்களில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள்.

4 அப்தெபாழுது தாவீதின் �னு9ர் அவமைன தநாக்கி: இததா, நான் 
உன் சத்துருமைவ உன் மைகயில் ஒப்புக்தெகாடுப்தபன்; உன் 
பார்மைவக்கு ந��ானபடி அவனுக்குச் தெசய்வாயாக என்று கர்த்தர் 
உன்தனாதட தெசான்ன நாள் இதுதாதன என்றார்கள்; தாவீது 
எழுந்திருந்துதபாய், சவுலுமைடய சால்மைவயின் தெதாங்கமை� தெ�ள்ள 
அறுத்துக்தெகாண்டான்.

5 தாவீது சவுலின் சால்மைவத் தெதாங்கமை� 
அறுத்துக்தெகாண்டதினி�ித்தம் அவன் �னது 
அடித்துக்தெகாண்டிருந்து.

8 அப்தெபாழுது தாவீதும் எழுந்து, தெகபியிலிருந்து புறப்பட்டு, 
சவுலுக்குப் பின்னாகப் தபாய்; ராஜாவாகிய என் ஆண்டவதன 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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என்று கூப்பிட்டான்; சவுல் திரும்பிப் பார்த்ததபாது, தாவீது 
தமைர�ட்டும் முகங்குனிந்து வணங்கி,

9 சவுமை� தநாக்கி: தாவீது உ�க்குப் தெபால்�ாப்புச் 
தெசய்யப்பார்க்கிறான் என்று தெசால்லுகிற �னு9ருமைடய 
வார்த்மைதகமைள ஏன் தகட்கிறீர்?

10 இததா, கர்த்தர் இன்று தெகபியில் உம்மை� என் மைகயில் 
ஒப்புக்தெகாடுத்தார் என்பமைத இன்மைறயதினம் உம்முமைடய கண்கள் 
கண்டதத, உம்மை�க் தெகான்றுதபாடதவண்டும் என்று சி�ர் 
தெசான்னார்கள்; ஆனாலும் என் மைக உம்மை�த் தப்பவிட்டது; என் 
ஆண்டவன் த�ல் என் மைகமையப் தபாதடன்; அவர் கர்த்தரால் 
அபித9கம்பண்ணப்பட்டவராத� என்தறன்.

11 என் தகப்பதன பாரும்; என் மைகயிலிருக்கிற உம்முமைடய 
சால்மைவயின் தெதாங்கமை�ப் பாரும்; உம்மை�க் தெகான்று தபாடா�ல், 
உம்முமைடய சால்மைவயின் தெதாங்கமை� அறுத்துக்தெகாண்தடன்; என் 
மைகயித� தெபால்�ாப்பும் துதராகமும் இல்மை� என்றும், உ�க்கு 
நான் குற்றம் தெசய்யவில்மை� என்றும் அறிந்துதெகாள்ளும்; நீதரா 
என் பிராணமைன வாங்க, அமைத தவட்மைடயாடுகிறீர்.

12 கர்த்தர் எனக்கும் உ�க்கும் நடு நின்று நியாயம் விசாரித்து, கர்த்தர் 
தாத� என் காரியத்தில் உ�க்கு நீதிமையச் சரிக்கட்டுவாராக; 
உம்முமைடய தபரில் நான் மைகதபாடுவதில்மை�.

16 தாவீது இந்த வார்த்மைதகமைளச் சவுத�ாதட தெசால்லி முடிந்தபின்பு, 
சவுல்: என் கு�ாரனாகிய தாவீதத, இது உன்னுமைடய சத்த�ல்�வா 
என்று தெசால்லி, சத்த�ிட்டு அழுது,

17 தாவீமைதப் பார்த்து: நீ என்மைனப் பார்க்கிலும் நீதி�ான்; நீ எனக்கு 
நன்மை� தெசய்தாய்; நாதனா உனக்கு தீமை�தெசய்ததன்.

18 நீ எனக்கு நன்மை�தெசய்தமைத இன்று விளங்கப்பண்ணினாய்; 
கர்த்தர் என்மைன உன் மைகயில் ஒப்புக்தெகாடுத்திருந்தும், நீ 
என்மைனக் தெகான்றுதபாடவில்மை�.

20 நீ நிச்சய�ாக ராஜாவாய் இருப்பாய் என்றும், இஸ்ரதவலின் 
ராஜ்யபாரம் உன் மைகயில் நிமை�வரப்படும் என்றும் அறிதவன்.

6. 2 சாமுகவல் 22: 1, 3, 7, 21, 25, 27 (க்கு ;)

1 கர்த்தர் தாவீமைத அவனுமைடய எல்�ாச் சத்துருக்களின் மைகக்கும், 
சவுலின் மைகக்கும், நீங்க�ாக்கி விடுவித்ததபாது, கர்த்தருக்கு 
முன்பாகப் பாடின பாட்டு:

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 14, 2021
தமை�ப்ப: ஆன்�ா �ற்றும் உடல்

3 ததவன் நான் நம்பியிருக்கிற துருக்கமும், என் தகடகமும், என் 
ரட்சணியக்தெகாம்பும், என் உயர்ந்த அமைடக்க�மும், என் புகலிடமும், 
என் ரட்சகரு�ானவர்; என்மைன வல்�டிக்கு நீங்க�ாக்கி 
ரட்சிக்கிறவர் அவதர.

7 எனக்கு உண்டான தெநருக்கத்தித� கர்த்தமைர தநாக்கிக் கூப்பிட்டு, 
என் ததவமைன தநாக்கி அபய�ிட்தடன்; த�து ஆ�யத்திலிருந்து என் 
சத்தத்மைதக் தகட்டார், என் கூப்பிடுதல் அவர் தெசவிகளில் ஏறிற்று.

21 கர்த்தர் என் நீதிக்குத்தக்கதாக எனக்குப் பதில் அளித்தார்; என் 
மைககளின் சுத்தத்திற்குத்தக்கதாக எனக்குச் சரிக்கட்டினார்.

25 ஆமைகயால் கர்த்தர் என் நீதிக்குத்தக்கதாகவும், தம்முமைடய 
கண்களுக்குமுன் இருக்கிற என் சுத்தத்திற்குத்தக்கதாகவும் 
எனக்குப் ப�னளித்தார்.

27 புனிதனுக்கு நீர் புனிதராகவும், �ாறுபாடானவனுக்கு நீர் 
�ாறுபடுகிறவராகவும் ததான்றுவீர்.

7. �த்கதயு 5 : 8

8 இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 
ததவமைனத் தரிசிப்பார்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 280 : 26 (இமைறவன்)-30

கடவுள்,  �னிதனின் ஆன்�ா �ற்றும் அமைனத்து இருப்பு,  அவரது
தெசாந்த தனித்துவம்,  நல்லிணக்கம் �ற்றும் அழியாத தன்மை�
ஆகியவற்றில் நிரந்தர�ாக இருப்பதால்,  �னிதனுக்கு இந்த
குணங்கமைள வழங்குகிறார் �ற்றும் நிமை�நிறுத்துகிறார் -  �னதின்
மூ�ம், வி9யம் இல்மை�.

2. 70 : 12-16

தெதய்வீக �னம் ஒரு புல்லில் இருந்து நட்சத்திரம் வமைர அமைனத்து
அமைடயாளங்கமைளயும் தனித்தனியாகவும் நித்திய�ாகவும்
பரா�ரிக்கிறது.  தகள்விகள்:  கடவுளின் அமைடயாளங்கள் என்ன?

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆன்�ா என்றால் என்ன? உருவான தெபாருளில் உயிர் அல்�து ஆன்�ா
இருக்கிறதா?

3. 71 : 6 (ஆவி)-9

ஆவி, அல்�து அமைனத்தின் தெதய்வீகக் தகாட்பாடு, ஆவியின் 
அமை�ப்புகளில் இல்மை�. ஆன்�ா என்பது ஸ்பிரிட், கடவுள், 
பமைடப்பாற்றல், ஆளும், எல்மை�யற்ற தகாட்பாட்டின் வமைரயறுக்கப்பட்ட 
வடிவத்திற்கு தெவளிதய உள்ளது, இது வடிவங்கள் �ட்டுத� 
பிரதிபலிக்கின்றன.

4. 467 : 17-23

விஞ்ஞானம், ஆவி, ஆன்�ா, உடலில் இல்மை� என்றும், கடவுள் 
�னிதனில் இல்மை� என்றும், �னிதனால் பிரதிபலிப்பது என்றும் 
தெவளிப்படுத்துகிறது. தெபரியது சிறியதில் இருக்க முடியாது. தெபரியவர் 
சிறியவர்களில் இருக்க முடியும் என்ற நம்பிக்மைக தவறானது. 
ஆன்�ாவின் அறிவியலில் இது ஒரு முக்கிய புள்ளியாகும், தெகாள்மைக 
அதன் தயாசமைனயில் இல்மை�. ஸ்பிரிட், ஆன்�ா, �னிதனில் 
�ட்டுப்படுத்தப்படவில்மை�, தெபாருளில் இல்மை�.

5. 478 : 3-13

ஆன்�ா அல்�து அழியாமை�க்கு என்ன ஆதாரம் உங்களுக்கு 
�ரணத்திற்குள் உள்ளது? இயற்மைக அறிவியலின் தபாதமைனகளின்படி 
கூட, ஆவிதயா அல்�து ஆன்�ாதவா உடமை� விட்டு 
தெவளிதயறுவமைததயா அல்�து அதற்குள் நுமைழவமைததயா �னிதன் 
பார்த்ததில்மை�. �ரண நம்பிக்மைகயின் கூற்மைறத் தவிர, உள்ளிழுக்கும் 
ஆவியின் தகாட்பாட்டிற்கு என்ன அடிப்பமைட உள்ளது? அப்படிப்பட்டவர்கள்
எவரும் வீட்டிற்குள் தெசல்வமைததயா, தெவளிதய வருவமைததயா, 
ஜன்னல்கள் வழியாகக் கூட பார்க்காததபாது, ஒரு குறிப்பிட்ட 
வகுப்பினரால், ஒரு வீடு வசிப்பதாக அறிவித்தால் என்ன 
நிமைனக்கப்படும்? உடலில் ஆன்�ாமைவ யாரால் பார்க்க முடியும்?

6. 300 : 23-4

ஆவி கடவுள், ஆன்�ா; எனதவ ஆன்�ா தெபாருளில் இல்மை�. 
ஆவியானவர் தெபாருளில் இருந்தால், கடவுளுக்கு எந்தப் பிரதிநிதியும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இருக்காது, த�லும் வி9யம் கடவுளுடன் ஒத்ததாக இருக்கும். ஆன்�ா, 
ஆவி, புத்திசாலித்தனம், தெபாருளில் வாழ்கிறது என்ற தகாட்பாடு 
பள்ளிகளால் கற்பிக்கப்படுகிறது. இந்தக் தகாட்பாடு அறிவிய�ற்றது. 
பிரபஞ்சம் தெதய்வீக தெபாருள் அல்�து �னமைத பிரதிபலிக்கிறது �ற்றும் 
தெவளிப்படுத்துகிறது; எனதவ கடவுள் ஆன்�ீக பிரபஞ்சத்திலும் ஆன்�ீக 
�னிதனிலும் �ட்டுத� காணப்படுகிறார், சூரியன் அதிலிருந்து 
தெவளிதயறும் ஒளியின் கதிர்களில் காணப்படுகிறது. கண்ணாடியில் 
�னித உருவம் எறியப்பட்டாலும், கண்ணாடியின் முன் உள்ள நபரின் 
நிறம், வடிவம் �ற்றும் தெசயமை�த் திரும்பத் திரும்பக் கூறுவது தபால், 
கடவுள் வாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்மைபப் பிரதிபலிக்கும் - ஆம், கடவுளின் 
பண்புகமைளயும் சக்திமையயும் தெவளிப்படுத்துகிறது. 

7. 477 : 20 (அமைடயாளம்)-31

அமைடயாளம் என்பது ஆன்�ாவின் பிரதிபலிப்பு, வாழும் தெகாள்மைக, 
அன்பின் ப� வடிவங்களில் பிரதிபலிப்பு. ஆன்�ா என்பது �னிதனின் 
தெபாருள், வாழ்க்மைக �ற்றும் புத்திசாலித்தனம், இது தனிப்பட்டது, 
ஆனால் தெபாருளில் இல்மை�. ஆன்�ா, ஆன்�ாமைவ விட தாழ்ந்த 
எமைதயும் பிரதிபலிக்க முடியாது.

�னிதன் ஆன்�ாவின் தெவளிப்பாடு. ஒரு குறிப்பிட்ட அழகான ஏரிமைய 
"தெபரிய ஆவியின் புன்னமைக" என்று அமைழத்ததபாது, இந்தியர்கள் 
அடிப்பமைட யதார்த்தத்தின் சி� காட்சிகமைளப் பிடித்தனர். ஆன்�ாமைவ 
தெவளிப்படுத்தும் �னிதனிட�ிருந்து பிரிக்கப்பட்டால், ஆவி ஒரு அற்ற 
தன்மை�யாக இருக்கும்; ஸ்பிரிட்டிலிருந்து விவாகரத்து தெசய்யப்பட்ட 
�னிதன், தன் அமை�ப்மைப இழப்பான்.

8. 337 : 2 (ஆண்)-4

…கடவுமைளப் பிரதிபலிக்கும் �னிதன் தன் தனித்துவத்மைத இழக்க 
முடியாது; ஆனால் தெபாருள் உணர்வு, அல்�து உடலில் ஒரு ஆன்�ா, 
குருட்டு �னிதர்கள் ஆன்�ீக தனித்துவத்தின் பார்மைவமைய 
இழக்கிறார்கள்.

9. 216 : 30-5

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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வி9யத்தில் உங்கள் தெபாருள் நம்பிக்மைகமைய விட்டுவிடுங்கள், த�லும் 
ஒதர �னமைதக் தெகாண்டிருக்க தவண்டும், கடவுள் கூட; இந்த �னம் 
அதன் தெசாந்த உருவத்மைத உருவாக்குகிறது. விஞ்ஞானம் வழங்கும் 
புரிதலின் மூ�ம் �னிதனின் அமைடயாளத்மைத இழப்பது 
சாத்திய�ற்றது; �ற்றும் அத்தமைகய சாத்தியக்கூறு பற்றிய கருத்து, 
இணக்கத்தின் ததாற்றத்தில் தனிப்பட்ட இமைசத் தெதானிகள் 
இழக்கப்படுகின்றன என்ற முடிவுக்கு வருவமைத விட அபத்த�ானது.

10.   261 : 21-27

�னித நம்பிக்மைகயின் ஒரு வடிவ�ான உடல் அல்�து தெபாருளிலிருந்து 
உணர்மைவப் பிரிக்கவும், த�லும் கடவுள், அல்�து நல்�து, �ற்றும் 
�ாறாத �ற்றும் அழியாத தன்மை� ஆகியவற்றின் தெபாருமைள நீங்கள் 
கற்றுக்தெகாள்ள�ாம். தநரம் �ற்றும் உணர்வின் பிறழ்வுகளிலிருந்து 
வி�கி, திட�ான தெபாருட்கமைளயும் வாழ்க்மைகயின் முடிவுகமைளயும் 
அல்�து உங்கள் தெசாந்த அமைடயாளத்மைதயும் நீங்கள் இழக்க �ாட்டீர்கள்.

11.   265 : 10-15

இந்த விஞ்ஞான உணர்வு, ஆவிக்காகப் தெபாருமைளத் துறப்பது, எந்த 
வமைகயிலும் �னிதனின் தெதய்வீகத்மைத உள்வாங்குவமைதயும், அவனது 
அமைடயாளத்மைத இழப்பமைதயும் அறிவுறுத்துவதில்மை�, ஆனால் 
�னிதனுக்கு விரிந்த தனித்துவத்மைதயும், சிந்தமைன �ற்றும் தெசயலின் 
பரந்த தகாளத்மைதயும், த�லும் விரிந்த அன்மைபயும், உயர்ந்தமைதயும் 
த�லும் த�லும் வழங்குகிறது. நிரந்தர அமை�தி.

12.   323 : 6-8 (க்கு  2nd ,), 32-6

அன்பின் ஆதராக்கிய�ான தண்டமைனகள் மூ�ம், நீதி, அமை�தி 
�ற்றும் தூய்மை�மைய தநாக்கி நாம் முன்தனற உதவுகிதறாம்.

சிறு குழந்மைதயாக �ாறுவதற்கும், பமைழயமைத புதியவற்றிற்காக 
விட்டுவிடுவதற்கும் விருப்பம், த�ம்பட்ட தயாசமைனமைய 
ஏற்றுக்தெகாள்ளும் சிந்தமைனமைய அளிக்கிறது. தவறான 
அமைடயாளங்கமைள விட்டுச் தெசல்வதில் �கிழ்ச்சியும், அமைவ �மைறந்து
தபாவமைதக் கண்டு �கிழ்ச்சியும், - இந்த �னப்பான்மை� இறுதி 
நல்லிணக்கத்மைதத் துரிதப்படுத்த உதவுகிறது. உணர்வு �ற்றும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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சுயத்மைத தூய்மை�ப்படுத்துவது முன்தனற்றத்திற்கான சான்று. 
"இருதயத்தில் தூய்மை�யானவர்கள் பாக்கியவான்கள்: அவர்கள் 
கடவுமைளக் காண்பார்கள்."

13.   467 : 1-16

தகள்வி. - ஆன்�ாவின் அறிவியலின் தகாரிக்மைககள் என்ன?
பதில். - இந்த அறிவியலின் முதல் தகாரிக்மைக, "என்மைனத் தவிர தவறு 
கடவுள்கள் உனக்கு இருக்கக்கூடாது" என்பதத. இது நான் ஸ்பிரிட். 
ஆமைகயால், கட்டமைளயின் அர்த்தம் இதுதான்: உனக்கு புத்திசாலித்தனம் 
இல்மை�, உயிரில்மை�, தெபாருள் இல்மை�, உண்மை� இல்மை�, அன்பு 
இல்மை�, ஆனால் ஆன்�ீகம். இரண்டாவது, "உன்மைனப் தபா�தவ உன் 
அண்மைட வீட்டாமைரயும் தநசிக்க தவண்டும்" என்பது தபான்றது. எல்�ா 
�னிதர்களுக்கும் ஒதர �னம், ஒதர கடவுள் �ற்றும் தந்மைத, ஒதர 
வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு என்பமைத முழுமை�யாக புரிந்து 
தெகாள்ள தவண்டும். இந்த உண்மை� தெவளிப்படும்தபாது �னிதகு�ம் 
சரியான விகிதத்தில் �ாறும், தபார் நிறுத்தப்படும் �ற்றும் �னிதனின் 
உண்மை�யான சதகாதரத்துவம் நிறுவப்படும். தவறு தெதய்வங்கள் 
இல்�ாது, தன்மைன வழிநடத்தும் ஒதர ஒரு முழுமை�யான �னமைதத் தவிர 
தவறு எவரிடத்திலும் திரும்பா�ல், �னிதன் கடவுளின் சாய�ாகவும், 
தூய்மை�யான �ற்றும் நித்திய�ான, கிறிஸ்துவிலும் இருந்த �னமைதக் 
தெகாண்டவன்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் த�ரி தபக்கர் எடி

தினச�ி ப5பம்

ஒவ்தெவாரு நாளும் தெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்தெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  தெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�தெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகதயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: ஆன்�ா �ற்றும் உடல்

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் தநாக்கங்கள் அல்�து தெசயல்கமைள
விதராதத�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
தெதய்வீக அன்பு �ட்டுத� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதகாதரத்துவம்,  தெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ததாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆத�ாசமைன,  தெசல்வாக்கு தெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக தெசல்வாக்கு
தெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தவண்டும்.

சர்ச் மைகதயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆத�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் தெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்தெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  த�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் தெசய்ய தவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதவா
புறக்கணிக்கதவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகதயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தஜம்ஸ் மைபபிளின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவசனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


