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ஞாயிற்றுக்கிழமை� �ார்ச் 28, 2021

தமை�ப்ப — யதார்த்தம்

ககால்டன் உமை�:  ஏசாயா  64 : 4

"தேதவதேன, உ�க்குக் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நீர் செ#ய்பமைவகமை%,
நீதே&யல்�ா�ல் உ�கத்தேதாற்றம்முதற்செகாண்டு ஒருவரும்

தேகட்டது�ில்மை� செ#வியால் உணர்ந்தது�ில்மை�, அமைவகமை%க்
கண்டது�ில்மை�."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  ஏசாயா 43 : 1, 2, 4-7

1 ஏ#ாயாஇப்தேபாதும் யாக்தேகாதேப, உன்மைனச் #ிருஷ்டித்தவரும் 
இஸ்&தேவதே� உன்மைன உருவாக்கினவரு�ாகிய கர்த்தர் 
செ#ால்லுகிறதாவது பயப்படாதேத; உன்மைன �ீட்டுக்செகாண்தேடன்; 
உன்மைனப் தேபர்செ#ால்லி அமைழத்தேதன்; நீ என்னுமைடயவன்.

2 நீ தண்ணீர்கமை%க் கடக்கும்தேபாது நான் உன்தேனாடு இருப்தேபன்; நீ 
ஆறுகமை%க் கடக்கும்தேபாது அமைவகள் உன்தே�ல் பு&ளுவதில்மை�; நீ
அக்கினியில் நடக்கும்தேபாது தேவகாதிருப்பாய்; அக்கினிஜுவாமை� 
உன்தேப&ில் பற்றாது.

4 நீ என் பார்மைவக்கு அருமை�யானபடியினால், கனம்செபற்றாய்; 
நானும் உன்மைனச் #ிதேநகித்தேதன், ஆத�ால் உனக்குப் பதி�ாக 
�னுஷர்கமை%யும், உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்கமை%யும் 
செகாடுப்தேபன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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5 பயப்படாதேத, நான் உன்தேனாதேட இருக்கிதேறன்; நான் உன் 
#ந்ததிமையக் கிழக்கிலிருந்து வ&ப்பண்ணி, உன்மைன தே�ற்கிலும் 
இருந்து கூட்டிச்தே#ர்ப்தேபன்.

6 நான் வடக்மைக தேநாக்கி செகாடு என்றும், செதற்மைக தேநாக்கி: 
மைவத்தி&ாதேத என்றும் செ#ால்லி, தூ&த்திலிருந்து என் கு�ா&மை&யும்,
பூ�ியின் கமைடயாந்த&த்திலிருந்து என் கு�ா&த்திகமை%யும்,

7 நான் என் �கிமை�க்செகன்று #ிருஷ்டித்து உருவாக்கிப் பமைடத்து, என்
நா�ந்த&ிக்கப்பட்ட யாவமை&யும் செகாண்டுவா என்தேபன்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. யாத்தி�ாக�ம் 3 : 1, 7 (க்கு  1st ,), 10

1 தே�ாதே# �ீதியான் தேத#த்து ஆ#ா&ியனாயிருந்த தன் �ா�னாகிய 
எத்திதே&ாவின் ஆடுகமை% தே�ய்த்து வந்தான். அவன் ஆடுகமை% 
வனாந்த&த்தின் பின் புறத்திதே� ஓட்டி, தேதவபர்வத�ாகிய 
ஓதே&ப்�ட்டும் வந்தான்.

7 அப்செபாழுது கர்த்தர்.
10 நீ இஸ்&தேவல் புத்தி&&ாகிய என் ஜனத்மைத எகிப்திலிருந்து அமைழத்து

வரும்படி உன்மைனப் பார்தேவானிடத்துக்கு அனுப்புதேவன் வா 
என்றார்.

2. யாத்தி�ாக�ம் 4 : 1-7

1 அப்செபாழுது தே�ாதே#: அவர்கள் என்மைன நம்பார்கள்; என் 
வாக்குக்குச் செ#விசெகாடார்கள்; கர்த்தர் உனக்குத் 
த&ி#ன�ாகவில்மை� என்று செ#ால்லுவார்கள் என்றான்.

2 கர்த்தர் அவமைன தேநாக்கி: உன் மைகயில் இருக்கிறது என்ன என்றார்.
ஒரு தேகால் என்றான்.

3 அமைதத் தமை&யிதே� தேபாடு என்றார்; அவன் அமைதத் தமை&யிதே� 
தேபாட்டதேபாது, அது #ர்ப்ப�ாயிற்று; தே�ாதே# அதற்கு வி�கி 
ஓடினான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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4 அப்செபாழுது கர்த்தர் தே�ாதே#மைய தேநாக்கி: உன் மைகமைய நீட்டி, அதின்
வாமை�ப் பிடி என்றார்; அவன் தன் மைகமைய நீட்டி, அமைதப் 
பிடித்ததேபாது, அது அவன் மைகயிதே� தேகா�ாயிற்று.

5 ஆபி&கா�ின் தேதவனும் ஈ#ாக்கின் தேதவனும் யாக்தேகாபின் 
தேதவனு�ாயிருக்கிற தங்கள் பிதாக்களுமைடய தேதவனாகிய கர்த்தர் 
உனக்கு த&ி#ன�ானமைத அவர்கள் நம்புவதற்கு இதுதேவ 
அமைடயா%ம் என்றார்.

6 தே�லும், கர்த்தர் அவமைன தேநாக்கி: உன் மைகமைய உன் �டியிதே� 
தேபாடு என்றார்; அவன் தன் மைகமையத் தன் �டியிதே� தேபாட்டு, அமைத 
செவ%ிதேய எடுக்கும்தேபாது, இதேதா, அவன் மைக உமைறந்த 
�மைழமையப்தேபா� செவண்குஷ்டம் பிடித்திருந்தது.

7 அவர்: உன் மைகமையத் திரும்பவும் உன் �டியிதே� தேபாடு என்றார். 
அவன் தன் மைகமையத் திரும்பத் தன் �டியிதே� தேபாட்டு, தன் 
�டியிலிருந்து அமைத செவ%ிதேய எடுத்ததேபாது, அது திரும்ப 
அவனுமைடய �ற்றச் #மைதமையப் தேபா�ாயிற்று.

3. 2 இ�ாஜாக்கள் 6 : 8-17

8 அக்கா�த்தில் #ீ&ியாவின் &ாஜா இஸ்&தேவலுக்கு விதே&ாத�ாய் 
யுத்தம் பண்ணி, இன்ன இன்ன ஸ்த�த்திதே� பா%ய�ிறங்குதேவன் 
என்று தன் ஊழியக்கா&தே&ாதேட ஆதே�ா#மைனபண்ணினான்.

9 ஆகிலும் தேதவனுமைடய �னுஷன் இஸ்&தேவலின் &ாஜாவினிடத்தில் 
ஆள் அனுப்பி: இன்ன இடத்துக்குப் தேபாகாதபடிக்கு 
எச்#&ிக்மைகயாயிரும்; #ீ&ியர் அங்தேக இறங்குவார்கள் என்று 
செ#ால்�ச் செ#ான்னான்.

10 அப்செபாழுது இஸ்&தேவலின் &ாஜா தேதவனுமைடய �னுஷன் தன்மைன 
எச்#&ித்து, தனக்குக் குறித்துச்செ#ான்ன ஸ்த�த்திற்கு �னுஷமை& 
அனுப்பிப்பார்த்து எச்#&ிக்மைகயாயிருந்து, இப்படி அதேநகந்த&ம் 
தன்மைனக் காத்துக்செகாண்டான்.

11 இந்தக் கா&ியத்தினி�ித்தம் #ீ&ிய &ாஜாவின் இருதயம் குழம்பி, 
அவன் தன் ஊழியக்கா&மை& அமைழத்து: நம்முமைடயவர்க%ில் 
இஸ்&தேவலின் &ாஜாவுக்கு உ%வாயிருக்கிறவன் யார் என்று நீங்கள்
எனக்கு அறிவிக்க�ாட்டீர்க%ா என்று தேகட்டான்.

12 அப்செபாழுது அவன் ஊழியக்கா&&ில் ஒருவன்: அப்படியில்மை�; என்
ஆண்டவனாகிய &ாஜாதேவ, நீர் உம்முமைடய பள்%ி அமைறயிதே� 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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தேபசுகிற வார்த்மைதகமை%யும் இஸ்&தேவலிருக்கிற தீர்க்கத&ி#ியாகிய 
எலி#ா இஸ்&தேவலின் &ாஜாவுக்கு அறிவிப்பான் என்றான்.

13 அப்செபாழுது அவன்: நான் �னுஷமை& அனுப்பி அவமைனப் 
பிடிக்கும்படி, நீங்கள் தேபாய் அவன் எங்தேக இருக்கிறான் என்று 
பாருங்கள் என்றான்; அவன் தேதாத்தானில் இருக்கிறான் என்று 
அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.

14 அப்செபாழுது அவன் அங்தேக குதிமை&கமை%யும் இ&தங்கமை%யும் 
ப�த்த இ&ாணுவத்மைதயும் அனுப்பினான்; அவர்கள் 
இ&ாக்கா�த்திதே� வந்து பட்டணத்மைத வமை%ந்துசெகாண்டார்கள்.

15 தேதவனுமைடய �னுஷனின் தேவமை�க்கா&ன் அதிகா�தே� எழுந்து 
செவ%ிதேய புறப்படுமைகயில், இதேதா, இ&ாணுவமும் குதிமை&களும் 
இ&தங்களும் பட்டணத்மைதச் சுற்றிக் செகாண்டிருக்கக் கண்டான்; 
அப்செபாழுது தேவமை�க்கா&ன் அவமைன தேநாக்கி: ஐதேயா, என் 
ஆண்டவதேன, என்னசெ#ய்தேவாம் என்றான்.

16 அதற்கு அவன்: பயப்படாதேத; அவர்கதே%ாடிருக்கிறவர்கமை%ப் 
பார்க்கிலும் நம்தே�ாடிருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான்.

17 அப்செபாழுது எலி#ா விண்ணப்பம் பண்ணி: கர்த்தாதேவ, இவன் 
பார்க்கும்படி இவன் கண்கமை%த் திறந்தருளும் என்றான்; உடதேன 
கர்த்தர் அந்த தேவமை�க்கா&ன் கண்கமை%த் திறந்தார்; இதேதா, 
எலி#ாமைவச் சுற்றிலும் அக்கினி�ய�ான குதிமை&க%ாலும் 
இ&தங்க%ாலும் அந்த �மை� நிமைறந்திருக்கிறமைத அவன் கண்டான்.

4. �ாற்கு 8 : 1 (இகயசு) (க்கு 1st ,)

1 இதேயசு தம்முமைடய அமைழத்து.

5. �ாற்கு 10 : 46-52

46 பின்பு அவர்கள் எ&ிதேகாவுக்கு வந்தார்கள். அவரும் அவருமைடய 
#ீஷர்களும் தி&%ான ஜனங்களும் எ&ிதேகாமைவவிட்டுப் 
புறப்படுகிறதேபாது, திதே�யுவின் �கனாகிய பர்திதே�யு என்கிற ஒரு 
குருடன், வழியருதேக உட்கார்ந்து, பிச்மை# தேகட்டுக்செகாண்டிருந்தான்.

47 அவன் ந#தே&யனாகிய இதேயசு வருகிறாசெ&ன்று தேகள்விப்பட்டு: 
இதேயசுதேவ, தாவீதின் கு�ா&தேன, எனக்கு இ&ங்கும் என்று 
கூப்பிடத்செதாடங்கினான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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48 அவன் தேப#ாதிருக்கும்படி அதேநகர் அவமைன அதட்டினார்கள். 
அவதேனா: தாவீதின் கு�ா&தேன, எனக்கு இ&ங்கும் என்று 
முன்னிலும் அதிக�ாய்க் கூப்பிட்டான்.

49 இதேயசு நின்று, அவமைன அமைழத்து வ&ச்செ#ான்னார். அவர்கள் 
அந்தக் குருடமைன அமைழத்து: திடன்செகாள், எழுந்திரு, உன்மைன 
அமைழக்கிறார் என்றார்கள்.

50 உடதேன அவன் தன் தே�ல் வஸ்தி&த்மைத எறிந்துவிட்டு, எழுந்து, 
இதேயசுவினிடத்தில் வந்தான்.

51 இதேயசு அவமைன தேநாக்கி: நான் உனக்கு என்னசெ#ய்யதேவண்டும் 
என்றிருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அந்தக் குருடன்: ஆண்டவதே&, 
நான் பார்மைவயமைடயதேவண்டும் என்றான்.

52 இதேயசு அவமைன தேநாக்கி: நீ தேபாக�ாம், உன் விசுவா#ம் உன்மைன 
இ&ட்#ித்தது என்றார். உடதேன அவன் பார்மைவயமைடந்து, வழியிதே� 
இதேயசுவுக்குப் பின்செ#ன்றான்.

6. �த்கதயு 5 : 48

48 ஆமைகயால், ப&தே�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூ&ண 
#ற்குண&ாயிருக்கிறதுதேபா�, நீங்களும் பூ&ண 
#ற்குண&ாயிருக்கக்கடவீர்கள்.

7. 2 பகா�ிந்தியர் 4 : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18

1 இப்படிப்பட்ட ஊழியத்மைத உமைடயவர்க%ாகிய நாங்கள் இ&க்கம் 
செபற்றிருப்பதால் தே#ார்ந்துதேபாகிறதில்மை�.

3 எங்கள் சுவிதே#ஷம் �மைறசெபாரு%ாயிருந்தால், 
செகட்டுப்தேபாகிறவர்களுக்கு அது �மைறசெபாரு%ாயிருக்கும்.

4 தேதவனுமைடய #ாய�ாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் �கிமை�யான 
சுவிதே#ஷத்தின் ஒ%ி அவிசுவா#ிக%ாகிய அவர்களுக்குப் 
பி&கா#�ாயி&ாதபடிக்கு, இப்பி&பஞ்#த்தின் தேதவனானவன் 
அவர்களுமைடய �னமைதக் குருடாக்கினான்.

6 இரு%ிலிருந்து செவ%ிச்#த்மைதப் பி&கா#ிக்கச்செ#ான்ன தேதவன் 
இதேயசுவின் முகத்திலுள்% த�து �கிமை�யின் அறிவாகிய 
ஒ%ிமையத் தேதான்றப்பண்ணும்செபாருட்டாக, எங்கள் 
இருதயங்க%ிதே� பி&கா#ித்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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8 நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் செநருக்கப்பட்டும் 
ஒடுங்கிப்தேபாகிறதில்மை�; க�க்க�மைடந்தும் 
�னமுறிவமைடகிறதில்மை�;

9 துன்பப்படுத்தப்பட்டும் மைகவிடப்படுகிறதில்மை�; கீதேழ தள்%ப்பட்டும்
�டிந்து தேபாகிறதில்மை�.

16 ஆனபடியினாதே� நாங்கள் தே#ார்ந்துதேபாகிறதில்மை�; எங்கள் 
புறம்பான �னுஷனானது அழிந்தும், உள்%ான �னுஷனானது 
நாளுக்குநாள் புதிதாக்கப்படுகிறது.

17 தே�லும் காணப்படுகிறமைவகமை%யல்�, காணப்படாதமைவகமை% 
தேநாக்கியிருக்கிற ந�க்கு அதி#ீக்கி&த்தில் நீங்கும் இதே�#ான 
நம்முமைடய உபத்தி&வம் �ிகவும் அதிக�ான நித்திய கன�கிமை�மைய
உண்டாக்குகிறது.

18 ஏசெனனில், காணப்படுகிறமைவகள் அநித்திய�ானமைவகள், 
காணப்படாதமைவகதே%ா நித்திய�ானமைவகள்.

8. எகபசியர் 2 : 10 (நாங்கள்)

10 ... நற்கி&ிமையகமை%ச் செ#ய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இதேயசுவுக்குள் 
#ிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேதவனுமைடய செ#ய்மைகயாயிருக்கிதேறாம்; 
அமைவக%ில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அமைவகமை% 
ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 472 : 24 (அமைனத்தும்)-25

எல்�ா யதார்த்தங்களும் கடவு%ிலும் அவருமைடய பமைடப்பிலும், 
இணக்க�ான �ற்றும் நித்திய�ானமைவ.

2. 478 : 24-27

ஆ&ம்பம் முதல் இறுதி வமை&, �&ண�ானது எதுவுதே� செபாருள் 
�னித நம்பிக்மைககள் �ற்றும் தேவறு ஒன்றும் இல்மை�. அது 
கடவுமை% பி&திபலிக்கும் உண்மை�யானது �ட்டுதே�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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3. 14 : 25-30

செபாருள் வாழ்வின் நம்பிக்மைக �ற்றும் கனவிலிருந்து முற்றிலும் 
தனித்தனியாக இருப்பது, வாழ்க்மைக செதய்வீக�ானது, ஆன்�ீக 
பு&ிதமை�யும், முழு பூ�ியிலும் �னிதனின் ஆதிக்கத்தின் நனமைவயும் 
செவ%ிப்படுத்துகிறது. இந்த பு&ிதல் பிமைழமைய செவ%ிப்படுத்துகிறது 
�ற்றும் தேநாயுற்றவர்கமை% குணப்படுத்துகிறது, அதனுடன் நீங்கள் 
"அதிகா&ம் உள்%வ&ாக" தேப#�ாம்.

4. 321 : 6-13 அடுத்த பக்கம்

எபிதே&ய #ட்ட�ியற்றுபவர், தேபச்சு செ�துவாக, தனக்கு என்ன 
செவ%ிப்படுத்தப்பட தேவண்டும் என்பமைத �க்களுக்கு பு&ிய மைவப்பதில் 
வி&க்தியமைடந்தார். தன் தடிமைய வீழ்த்த ஞானத்தால் 
வழிநடத்தப்பட்டதேபாது, அது ஒரு பாம்பாக �ாறியமைதக் கண்டதேபாது, 
தே�ாதே# அதற்கு முன்பாக ஓடிவிட்டான்; ஆனால் ஞானம் அவமைனத் 
திரும்பி வந்து பாம்மைபக் மைகயாளும்படி கட்டமை%யிட்டது, பின்னர் 
தே�ாதே#யின் பயம் நீங்கியது. இந்த #ம்பவத்தில் அறிவியலின் 
உண்மை�த்தன்மை� காணப்பட்டது. விஷயம் ஒரு நம்பிக்மைக �ட்டுதே� 
என்று காட்டப்பட்டது. ஞானத்தின் கட்டமை%க்குட்பட்ட பாம்பு, செதய்வீக 
அறிவியமை�ப் பு&ிந்துசெகாள்வதன் மூ�ம் அழிக்கப்பட்டது, தே�லும் இந்த 
#ான்று ஒரு ஊழிய&ாக இருந்தது. தே�ாதே#யின் �ாமைய அவமை& 
எச்#&ிக்கும் #க்திமைய இழந்தது, அவர் செவ%ிப்பமைடயாகக் கண்டது 
உண்மை�யில் �&ண நம்பிக்மைகயின் ஒரு கட்டம் என்பமைதக் 
கண்டுபிடித்தார்.

செதாழுதேநாய் என்பது �&ண �னதின் ஒரு பமைடப்பு, ஆனால் அது ஒரு 
செபாரு%ின் நிமை� அல்� என்பமைத அறிவியல் பூர்வ�ாக 
நிரூபிக்கப்பட்டது, தே�ாதே# முதன்முதலில் தனது �ார்பில் மைகமைய 
மைவத்து, பயங்க&�ான தேநாயால் பனியாக செவண்மை�யாக செவ%ிதேய 
இழுத்து, தற்தேபாது தனது மைகமைய அதன் இயல்பான நிமை�க்கு 
�ீட்செடடுத்தார் அதேத எ%ிய செ#யல்முமைற. செதய்வீக அறிவியலில் இந்த 
ஆதா&த்தால் கடவுள் தே�ாதே#யின் பயத்மைத குமைறத்துவிட்டார், தே�லும் 
உள்%ார்ந்த கு&ல் அவருக்கு கடவு%ின் கு&�ாக �ாறியது: "அவர்கள் 
உன்மைன நம்பாவிட்டால், அது நடக்கும், முதல்வ&ின் கு&மை�க் தேகட்கவும் 
இல்மை� அமைடயா%ம், பிந்மைதய அமைடயா%த்தின் கு&மை� அவர்கள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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நம்புவார்கள். " வ&விருக்கும் நூற்றாண்டுக%ில், இதேயசுவால் 
விஞ்ஞானம் நிரூபிக்கப்பட்டதேபாது, தண்ணீமை& �துவாக �ாற்றுவதன் 
மூ�ம் �னதின் #க்திமைய தனது �ாணவர்களுக்குக் காட்டினார், தே�லும் 
பாம்புகமை% பாதிப்பில்�ா�ல் மைகயாள்வது, தேநாயுற்றவர்கமை%க் 
குணப்படுத்துவது �ற்றும் தீமை�கமை% செவ%ிதேயற்றுவது ஆகியவற்மைறக் 
கற்றுக் செகாடுத்தார். �னதின் தே��ாதிக்கத்திற்கு #ான்றாக.

பு&ிதல் என்பது ஒரு செபாரு%ிலிருந்து ஆன்�ீக அடிப்பமைடயில் வாழ்க்மைக 
�ற்றும் புத்தி#ாலித்தனத்தின் நிமை�ப்பாடுகமை% �ாற்றும்தேபாது, 
வாழ்க்மைகயின் யதார்த்தத்மைத, உணர்வின் �ீது ஆன்�ாவின் 
கட்டுப்பாட்மைடப் செபறுதேவாம், தே�லும் கிறிஸ்தவத்மைத அல்�து 
உண்மை�மைய அதன் செதய்வீக தேகாட்பாட்டில் உணருதேவாம். இணக்க�ான 
�ற்றும் அழியாத �னிதமைனப் செபறுவதற்கும் அவ&து திறன்கள் 
செவ%ிப்படுவதற்கும் முன்பு இது உச்#க்கட்ட�ாக இருக்க தேவண்டும். இது 
�ிகவும் முக்கிய�ானது - செதய்வீக அறிவியலின் இந்த அங்கீகா&ம் 
வருவதற்கு முன்னர் செ#ய்யப்பட தேவண்டிய �கத்தான தேவமை�மையப் 
பார்க்கும்தேபாது - ந�து எண்ணங்கமை% செதய்வீகக் தேகாட்பாட்மைட 
தேநாக்கித் திருப்புவதற்கு, அந்த பிமைழமைய விட்டுக்செகாடுக்க 
வமை&யறுக்கப்பட்ட நம்பிக்மைக தயா&ாக இருக்க�ாம்.

5. 347 : 12-22

�&ண �னிதன் என்று அமைழக்கப்படுவது �னிதனின் யதார்த்தம் அல்� 
என்பமைத வி�ர்#கர்கள் கருத்தில் செகாள்% தேவண்டும். கிறிஸ்துவின் 
வருமைகயின் அறிகுறிகமை% அவர்கள் பார்ப்பார்கள். கிறிஸ்து, கடவு%ின்
ஆன்�ீக அல்�து உண்மை�யான தேயா#மைனயாக, இப்தேபாது பமைழயமைதப்
தேபா� வந்து, ஏமைழகளுக்கு சுவிதே#ஷத்மைதப் பி&#ங்கிக்கிறார், 
தேநாயுற்றவர்கமை%க் குணப்படுத்துகிறார், தீமை�கமை% வி&ட்டுகிறார். 
கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கத்மைத �ீட்செடடுப்பது பிமைழயா, 
அதாவது அப்தேபாஸ்தலிக், செதய்வீக #ிகிச்மை#முமைற? இல்மை�; 
கிறிஸ்தவத்தின் விஞ்ஞானம் அமைத �ீட்செடடுக்கிறது, இரு%ில் 
பி&கா#ிக்கும் ஒ%ி, இருள் பு&ிந்து செகாள்%வில்மை�.

6. 302 : 3-19

செபாருள் உடலும் �னமும் தற்காலிக�ானது, ஆனால் உண்மை�யான 
�னிதன் ஆன்�ீகம் �ற்றும் நித்தியம். உண்மை�யான �னிதனின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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அமைடயா%ம் இழக்கப்படவில்மை�, ஆனால் இந்த வி%க்கத்தின் மூ�ம் 
காணப்படுகிறது; இருப்பு �ற்றும் அமைனத்து அமைடயா%ங்க%ின் 
நனவான எல்மை�யற்ற தன்மை� இதன் மூ�ம் கண்டறியப்பட்டு 
�ாறா�ல் உள்%து. கடவுள் எல்�ாவற்றிலும், நித்திய�ாகவும் 
தன்னுமைடயவ&ாக இருக்கும்தேபாது, �னிதன் உண்மை�யானமைத இழக்க 
தேந&ிடும். �னம் ஒரு செபாரு%ில் உள்%து, �ற்றும் இன்பங்கள் �ற்றும் 
வலிகள் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ, பிறப்பு, பாவம், தேநாய் �ற்றும் 
செபாரு%ின் �&ணம் ஆகியமைவ உண்மை�யானமைவ என்ற கருத்து 
உண்மை�யானது; இந்த நம்பிக்மைக எப்தேபாதும் இழக்கப்படும்.

�னிதமைனப் பற்றிய ந�து வமை&யமைறமையத் செதாடர்ந்து, இணக்க�ான 
�ற்றும் அழியாத �னிதன் என்செறன்றும் இருந்திருக்கிறான் என்பமைத 
நிமைனவில் செகாள்தேவாம், தே�லும் எந்தசெவாரு உயிர், செபாருள் �ற்றும் 
புத்தி#ாலித்தனம் ஆகியவற்றின் விஷயத்தில் இருக்கும் �ாமையயான 
�ாமையக்கு அப்பால் �ற்றும் அதற்கு தே�ல் இருக்கிறான். இந்த 
அறிக்மைக உண்மை�மைய அடிப்பமைடயாகக் செகாண்டது, கட்டுக்கமைத 
அல்�.

7. 248 : 15-32

�&ண �னதிற்கு முன் என்ன �ாதி&ி? இது அபூ&ணம், �கிழ்ச்#ி, துக்கம், 
பாவம், துன்பம்? �&ண �ாதி&ிமைய ஏற்றுக்செகாண்டீர்க%ா? நீங்கள் 
அமைத �ீண்டும் உருவாக்குகிறீர்க%ா? தீய #ிற்பிகள் �ற்றும் 
அருவருப்பான வடிவங்க%ால் உங்கள் தேவமை�யில் நீங்கள் 
தேவட்மைடயாடப்படுகிறீர்கள். அபூ&ண �ாதி&ியின் எல்�ா 
�னிதர்க%ிட�ிருந்தும் நீங்கள் தேகட்கவில்மை�யா? உங்கள் பார்மைவக்கு 
முன்பாக உ�கம் அமைதத் செதாடர்ந்து மைவத்திருக்கிறது. இதன் 
விமை%வாக, அந்த குமைறந்த வடிவங்கமை%ப் பின்பற்றவும், உங்கள் 
வாழ்க்மைகப் பணிகமை% �ட்டுப்படுத்தவும், உங்கள் அனுபவத்தில் 
செபாரு%ின் �ாதி&ிக%ின் தேகாணக் தேகாடிட்மைடயும் குமைறபாட்மைடயும் 
பின்பற்றவும் நீங்கள் செபாறுப்பாவீர்கள்.

இமைத #&ிசெ#ய்ய, நாம் முதலில் நம் பார்மைவமைய #&ியான திமை#யில் 
திருப்ப தேவண்டும், பின்னர் அந்த வழியில் நடக்க தேவண்டும். நாம் 
#ிந்தமைனயில் #&ியான �ாதி&ிகமை% உருவாக்கி அவற்மைற செதாடர்ந்து 
பார்க்க தேவண்டும், அல்�து அவற்மைற ஒருதேபாதும் பி&�ாண்ட�ான 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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�ற்றும் உன்னத�ான வாழ்க்மைகயில் செ#துக்க �ாட்தேடாம். தன்ன��ற்ற 
தன்மை�, நன்மை�, கருமைண, நீதி, ஆதே&ாக்கியம், புனிதம், அன்பு - 
ப&தே�ாக&ாஜ்யம் - ந�க்குள் ஆட்#ி செ#ய்யட்டும், பாவம், தேநாய், இறப்பு 
ஆகியமைவ அமைவ �மைறந்து தேபாகும் வமை& குமைறந்துவிடும்.

8. 353 : 16-22

உண்மை�யானது அமைனத்தும் நித்திய�ானது. ப&ிபூ&ண�ானது 
யதார்த்தத்மைத அடிக்தேகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. முழுமை� இல்�ா�ல், 
எதுவும் முற்றிலும் உண்மை�யானது அல்�. ப&ிபூ&ணம் தேதான்றும் 
வமை&, யதார்த்தத்மைத அமைடயும் வமை& அமைனத்தும் செதாடர்ந்து 
�மைறந்துவிடும். எல்�ா புள்%ிக%ிலும் நாம் நிற�ாமை�மைய விட்டுவிட 
தேவண்டும். மூடநம்பிக்மைகயின் ஏதேதாசெவான்மைற நாம் செதாடர்ந்து 
ஒப்புக் செகாள்%க்கூடாது, ஆனால் நாம் அதில் உள்% எல்�ா 
நம்பிக்மைகமையயும் விட்டுவிட்டு ஞான�ாக இருக்க தேவண்டும்.

9. 259 : 11-21

விஞ்ஞான இருப்பு �ற்றும் செதய்வீக #ிகிச்மை#முமைற பற்றிய 
கிறிஸ்துமைவப் தேபான்ற பு&ிதல் ஒரு #&ியான தேகாட்பாடு �ற்றும் 
கருத்மைத உள்%டக்கியது, - #&ியான கடவுள் �ற்றும் ப&ிபூ&ண �னிதர் - 
#ிந்தமைன �ற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தின் அடிப்பமைடயாக.

�னிதன் ஒரு கா�த்தில் ப&ிபூ&ணனாக இருந்தான், ஆனால் இப்தேபாது 
அவனுமைடய ப&ிபூ&ணத்மைத இழந்துவிட்டால், �னிதர்கள் கடவு%ின் 
பி&திபலிப்பு உருவத்மைத �னிதனில் ஒருதேபாதும் பார்த்ததில்மை�. 
இழந்த படம் எந்த படமும் இல்மை�. செதய்வீக பி&திபலிப்பில் 
உண்மை�யான ஒற்றுமை�மைய இழக்க முடியாது. இமைதப் 
பு&ிந்துசெகாண்டு, இதேயசு செ#ான்னார்: "ஆமைகயால், ப&தே�ாகத்திலுள்% 
உங்கள் பிதா ப&ிபூ&ண&ாக இருப்பமைதப் தேபா� நீங்கள் ப&ிபூ&ண&ாக 
இருங்கள்."

10.   407 : 24-25 (க்கு எண்ணங்கள்)

உங்கள் எண்ணங்க%ில் #&ியான �ாதி&ி இருக்கட்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�&ி தேபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செஜபிப்பது இந்த திருச்#மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பின&ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய &ாஜ்யம் வா;"  செதய்வீக #த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்#ி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை%யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க%ிடமும் பா#த்மைத வ%ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ%ட்டும்!

#ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமை& 8, பி&ிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் #ர்ச்#ின் உறுப்பினர்க%ின் தேநாக்கங்கள் அல்�து செ#யல்கமை%
விதே&ாததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ#திகமை%யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான #தேகாத&த்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பி&திபலிக்கிறார். இந்த திருச்#மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க%ிலிருந்தும்,  தீர்க்கத&ி#னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ா#மைன,  செ#ல்வாக்கு செ#லுத்துதல் அல்�து தவறாக செ#ல்வாக்கு
செ#லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

#ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமை& 8, பி&ிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி&�ிப்பு �னந� ஆதே�ா#மைனகளுக்கு எதி&ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்#மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பின&ின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ&து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ#ய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதேவா

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.
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புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கி&ிமையக%ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

#ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமை& 8, பி&ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி&�ான ப்மை%ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா&ிக்கப்பட்டது. இது தே�&ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபி%ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ#னங்க%ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை% உள்%டக்கியது.


