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தமை�ப்ப — யதார்த்தம்

ககால்டன் உமை�:  கயாவான் 11: 40

"நீ விசுவா�ித்தால் தேதவனுமைடய �கிமை�மையக் காண்பாய் என்று நான்
உனக்குச் செ�ால்�வில்மை�யா என்றார்." - கிறிஸ்து இதேயசு

செபாறுப்பு � ீதியான வா�ிப்பு:    2 இ�ாஜாக்கள் 6: 15-17
க�ா�ர் 1: 17, 19, 20
செ�ப்பனியா 3: 15 

15 தேதவனுமைடய �னுஷனின் தேவமை�க்காரன் அதிகா�தே� எழுந்து 
செவளிதேய புறப்படுமைகயில், இதேதா, இராணுவமும் குதிமைரகளும் 
இரதங்களும் பட்டணத்மைதச் சுற்றிக் செகாண்டிருக்கக் கண்டான்; 
அப்செபாழுது தேவமை�க்காரன் அவமைன தேநாக்கி: ஐதேயா, என் 
ஆண்டவதேன, என்னசெ�ய்தேவாம் என்றான்.

16 அதற்கு அவன்: பயப்படாதேத; அவர்கதேளாடிருக்கிறவர்கமைளப் 
பார்க்கிலும் நம்தே�ாடிருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான்.

17 அப்செபாழுது எலி�ா விண்ணப்பம் பண்ணி: கர்த்தாதேவ, இவன் 
பார்க்கும்படி இவன் கண்கமைளத் திறந்தருளும் என்றான்; உடதேன 
கர்த்தர் அந்த தேவமை�க்காரன் கண்கமைளத் திறந்தார்; இதேதா, 
எலி�ாமைவச் சுற்றிலும் அக்கினி�ய�ான குதிமைரகளாலும் 
இரதங்களாலும் அந்த �மை� நிமைறந்திருக்கிறமைத அவன் கண்டான்.

17 விசுவா�த்தினாதே� நீதி�ான் பிமைழப்பான் என்று 
எழுதியிருக்கிறபடி விசுவா�த்தினால் உண்டாகும் தேதவநீதி 

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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விசுவா�த்திற்செகன்று அந்தச் சுவிதே�ஷத்தினால் 
செவளிப்படுத்தப்படுகிறது.

19 தேதவமைனக்குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்தேள 
செவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது; தேதவதேன அமைத அவர்களுக்கு 
செவளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

20 எப்படிசெயன்றால், காணப்படாதமைவகளாகிய அவருமைடய நித்திய 
வல்�மை� தேதவத்துவம் என்பமைவகள், 
உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறமைவகளினாதே�, 
உ�கமுண்டானதுமுதற்செகாண்டு, செதளிவாய்க் காணப்படும்; 
ஆத�ால் அவர்கள் தேபாக்குச்செ�ால்� இட�ில்மை�.

15 கர்த்தர் உன் ஆக்கிமைனகமைள அகற்றி, உன் �த்துருக்கமைள 
வி�க்கினார்; இஸ்ரதேவலின் ராDாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிதே� 
இருக்கிறார்; இனித் தீங்மைகக் காணாதிருப்பாய்.

பாடம் பி��ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �ங்கதீம் 119: 12, 18

12 கர்த்தாதேவ, நீர் ஸ்தேதாத்திரிக்கப்பட்டவர், உம்முமைடய 
பிர�ாணங்கமைள எனக்குப் தேபாதியும்.

18 உ�து தேவதத்திலுள்ள அதி�யங்கமைள நான் பார்க்கும்படிக்கு என் 
கண்கமைளத் திறந்தருளும்.

2. ஏ�ாயா 60: 2-4 (க்கு1st :), 18-20

2 இதேதா, இருள் பூ�ிமையயும், காரிருள் வானங்கமைளயும் மூடும்; 
ஆனாலும் உன்தே�ல் கர்த்தர் உதிப்பார்; அவருமைடய �கிமை� 
உன்தே�ல் காணப்படும்.

3 உன் செவளிச்�த்தினிடத்துக்கு Dாதிகளும், உதிக்கிற உன் 
ஒளியினிடத்துக்கு ராDாக்களும் நடந்துவருவார்கள்.

4 சுற்றிலும் உன் கண்கமைள ஏசெறடுத்துப்பார்; அவர்கள் எல்�ாரும் 
ஏக�ாய்க்கூடி உன்னிடத்திற்கு வருகிறார்கள்; உன் கு�ாரர் 

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தூரத்திலிருந்து வந்து, உன் கு�ாரத்திகள் உன் பக்கத்திதே� 
வளர்க்கப்படுவார்கள்.

18 இனிக் செகாடுமை� உன் தேத�த்திலும், அழிவும் நா�மும் உன் 
எல்மை�களிலும் தேகட்கப்பட�ாட்டாது; உன் �தில்கமைள 
இரட்�ிப்செபன்றும் உன்வா�ல்கமைளத் துதிசெயன்றும் செ�ால்லுவாய்.

19 இனிச் சூரியன் உனக்குப் பகலிதே� செவளிச்��ாயிரா�லும், 
�ந்திரன் தன் செவளிச்�த்தால் உனக்குப் பிரகா�ியா�லும், கர்த்தர் 
உனக்கு நித்திய செவளிச்�மும், உன் தேதவதேன உனக்கு 
�கிமை�யு�ாயிருப்பார்.

20 உன் சூரியன் இனி அஸ்த�ிப்பது�ில்மை�, உன் �ந்திரன் 
�மைறவது�ில்மை�; கர்த்ததேர உனக்கு நித்திய 
செவளிச்��ாயிருப்பார்; உன் துக்கநாட்கள் முடிந்துதேபாம்.

3. 2 செகா�ிந்தியர் 4: 1-4, 6, 17, 18

1 இப்படிப்பட்ட ஊழியத்மைத உமைடயவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் 
செபற்றிருப்பதால் தே�ார்ந்துதேபாகிறதில்மை�.

2 செவட்க�ான அந்தரங்க காரியங்கமைள நாங்கள் செவறுத்து, 
தந்திர�ாய் நடவா�லும், தேதவ வ�னத்மைதப் புரட்டா�லும், 
�த்தியத்மைத செவளிப்படுத்துகிறதினாதே� தேதவனுக்கு முன்பாக 
எல்�ா �னுஷருமைடய �னச்�ாட்�ிக்கும் எங்கமைள உத்த�செரன்று 
விளங்கப்பண்ணுகிதேறாம்.

3 எங்கள் சுவிதே�ஷம் �மைறசெபாருளாயிருந்தால், 
செகட்டுப்தேபாகிறவர்களுக்கு அது �மைறசெபாருளாயிருக்கும்.

4 தேதவனுமைடய �ாய�ாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் �கிமை�யான 
சுவிதே�ஷத்தின் ஒளி அவிசுவா�ிகளாகிய அவர்களுக்குப் 
பிரகா��ாயிராதபடிக்கு, இப்பிரபஞ்�த்தின் தேதவனானவன் 
அவர்களுமைடய �னமைதக் குருடாக்கினான்.

6 இருளிலிருந்து செவளிச்�த்மைதப் பிரகா�ிக்கச்செ�ான்ன தேதவன் 
இதேயசுவின் முகத்திலுள்ள த�து �கிமை�யின் அறிவாகிய 
ஒளிமையத் தேதான்றப்பண்ணும்செபாருட்டாக, எங்கள் 
இருதயங்களிதே� பிரகா�ித்தார்.

17 தே�லும் காணப்படுகிறமைவகமைளயல்�, காணப்படாதமைவகமைள 
தேநாக்கியிருக்கிற ந�க்கு அதி�ீக்கிரத்தில் நீங்கும் இதே��ான 
நம்முமைடய உபத்திரவம் �ிகவும் அதிக�ான நித்திய கன�கிமை�மைய
உண்டாக்குகிறது.

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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18 ஏசெனனில், காணப்படுகிறமைவகள் அநித்திய�ானமைவகள், 
காணப்படாதமைவகதேளா நித்திய�ானமைவகள்.

4. கயாவான் 4: 46-53

46 பின்பு, இதேயசு தாம் தண்ணீமைரத் திராட்�ர��ாக்கின 
கலிதே�யாவிலுள்ள கானா ஊருக்கு �றுபடியும் வந்தார்; 
அப்செபாழுது கப்பர்நகூ�ிதே� ராDாவின் �னுஷரில் ஒருவனுமைடய 
கு�ாரன் வியாதியாயிருந்தான்.

47 இதேயசு யூதேதயாவிலிருந்து கலிதே�யாவுக்கு வந்தாசெரன்று அந்த 
�னுஷன் தேகள்விப்பட்டதேபாது, அவரிடத்திற்குப் தேபாய், தன் �கன் 
�ரண அவஸ்மைதயாயிருந்தபடியினாதே�, அவமைனக் 
குண�ாக்கும்படிக்கு வரதேவண்டுசெ�ன்று அவமைர 
தேவண்டிக்செகாண்டான்.

48 அப்செபாழுது இதேயசு அவமைன தேநாக்கி: நீங்கள் 
அமைடயாளங்கமைளயும் அற்புதங்கமைளயும் காணாவிட்டால் 
விசுவா�ிக்க�ாட்டீர்கள் என்றார்.

49 அதற்கு ராDாவின் �னுஷன்: ஆண்டவதேர, என் பிள்மைள 
�ாகிறதற்குமுன்தேன வரதேவண்டும் என்றான்.

50 இதேயசு அவமைன தேநாக்கி: ந ீதேபாக�ாம், உன் கு�ாரன் 
பிமைழத்திருக்கிறான் என்றார். அந்த �னுஷன், இதேயசு செ�ான்ன 
வார்த்மைதமைய நம்பிப் தேபானான்.

51 அவன் தேபாமைகயில், அவனுமைடய ஊழியக்காரர் அவனுக்கு 
எதிர்செகாண்டுவந்து, உம்முமைடய கு�ாரன் பிமைழத்திருக்கிறான் 
என்று அறிவித்தார்கள்.

52 அப்செபாழுது: எந்த �ணிதேநரத்தில் அவனுக்குக் குணமுண்டாயிற்று 
என்று அவர்களிடத்தில் வி�ாரித்தான். அவர்கள்: தேநற்று 
ஏழா�ணிதேநரத்தில் Dுரம் அவமைன விட்டது என்றார்கள்.

53 உன் கு�ாரன் பிமைழத்திருக்கிறான் என்று இதேயசு தன்னுடதேன 
செ�ான்ன �ணிதேநரம் அதுதேவ என்று தகப்பன் அறிந்து, அவனும் 
அவன் வீட்டாரமைனவரும் விசுவா�ித்தார்கள்.

5. கயாவான் 8: 2, 12, 32

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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2 �றுநாள் காமை�யிதே� அவர் திரும்பி தேதவா�யத்திற்கு வந்ததேபாது, 
Dனங்கசெளல்�ாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அவர் உட்கார்ந்து 
அவர்களுக்கு உபதேத�ம்பண்ணினார்.

12 �றுபடியும் இதேயசு Dனங்கமைள தேநாக்கி: நான் உ�கத்திற்கு 
ஒளியாயிருக்கிதேறன், என்மைனப் பின்பற்றுகிறவன் இருளிதே� 
நடவா�ல் Dீவஒளிமைய அமைடந்திருப்பான் என்றார்.

32 �த்தியத்மைதயும் அறிவீர்கள், �த்தியம் உங்கமைள விடுதமை�யாக்கும்
என்றார்.

6. கயாவான் 9: 1-3, 6, 7, 39-41

1 அவர் அப்புறம் தேபாமைகயில் பிறவிக்குருடனாகிய ஒரு �னுஷமைனக் 
கண்டார்.

2 அப்செபாழுது அவருமைடய �ீஷர்கள் அவமைர தேநாக்கி: ரபீ, இவன் 
குருடனாய்ப் பிறந்தது யார் செ�ய்த பாவம், இவன்செ�ய்த பாவதே�ா, 
இவமைனப் செபற்றவர்கள் செ�ய்த பாவதே�ா என்று தேகட்டார்கள்.

3 இதேயசு பிரதியுத்தர�ாக: அது இவன் செ�ய்த பாவமு�ல்�, இவமைனப்
செபற்றவர்கள் செ�ய்த பாவமு�ல்�, தேதவனுமைடய கிரிமையகள் 
இவனிடத்தில் செவளிப்படும்செபாருட்டு இப்படிப் பிறந்தான்.

6 இமைவகமைளச் செ�ால்லி, அவர் தமைரயிதே� துப்பி, உ�ிழ்நீரினால் 
தே�றுண்டாக்கி, அந்தச் தே�ற்மைறக் குருடனுமைடய கண்களின்தே�ல் 
பூ�ி:

7 நீ தேபாய், �தீே�ாவாம் குளத்திதே� கழுவு என்றார். �தீே�ாவாம் 
என்பதற்கு அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்த�ாம். அப்படிதேய அவன் 
தேபாய்க் கழுவி, பார்மைவயமைடந்தவனாய்த் திரும்பிவந்தான்.

39 அப்செபாழுது இதேயசு: காணாதவர்கள் காணும்படியாகவும், 
காண்கிறவர்கள் குருடராகும்படியாகவும் நியாயத்தீர்ப்புக்கு நான் 
இந்த உ�கத்தில் வந்தேதன் என்றார்.

40 அவருடதேனகூட இருந்த பரிதே�யரில் �ி�ர் இமைவகமைளக் 
தேகட்டசெபாழுது: நாங்களும் குருடதேரா என்றார்கள்.

41 இதேயசு அவர்கமைள தேநாக்கி: நீங்கள் குருடராயிருந்தால் 
உங்களுக்குப் பாவ�ிராது; நீங்கள் காண்கிதேறாம் என்று 
செ�ால்லுகிறபடியினால் உங்கள் பாவம் நிமை�நிற்கிறது என்றார்.

7. 1 செகா�ிந்தியர் 2: 5 (உங்கள்), 9, 10, 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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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5 ... தேபச்சும் என் பிர�ங்கமும் �னுஷ ஞானத்திற்குரிய 
நயவ�னமுள்ளதாயிரா�ல், ஆவியினாலும் செப�த்தினாலும் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாயிருந்தது.

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� 
செவளிப்படுத்தினார்; அந்த ஆவியானவர் எல்�ாவற்மைறயும், 
தேதவனுமைடய ஆழங்கமைளயும், ஆராய்ந்திருக்கிறார்.

12 நாங்கதேளா உ�கத்தின் ஆவிமையப்செபறா�ல், தேதவனால் எங்களுக்கு
அருளப்பட்டமைவகமைள அறியும்படிக்கு தேதவனிலிருந்து புறப்படுகிற 
ஆவிமையதேய செபற்தேறாம்.

8. செகாக�ாசெ�யர் 1: 13, 16, 21, 26, 27

13 இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை� விடுதமை�யாக்கி, த�து 
அன்பின் கு�ாரனுமைடய ராஜ்யத்திற்கு 
உட்படுத்தினவரு�ாயிருக்கிற பிதாமைவ ஸ்தேதாத்திரிக்கிதேறாம்.

16 ஏசெனன்றால் அவருக்குள் �க�மும் �ிருஷ்டிக்கப்பட்டது; 
பரதே�ாகத்திலுள்ளமைவகளும் பூதே�ாகத்திலுள்ளமைவகளு�ாகிய 
காணப்படுகிறமைவகளும் காணப்படாதமைவகளு�ான �க� 
வஸ்துக்களும், �ிங்கா�னங்களானாலும், 
கர்த்தத்துவங்களானாலும், துமைரத்தனங்களானாலும், 
அதிகாரங்களானாலும், �க�மும் அவமைரக்செகாண்டும் 
அவருக்செகன்றும் �ிருஷ்டிக்கப்பட்டது.

21 முன்தேன அந்நியராயும் துர்க்கிரிமையகளினால் �னதிதே� 
�த்துருக்களாயு�ிருந்த உங்கமைளயும் பரிசுத்தராகவும் 
குற்ற�ற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் த�க்கு முன் 
நிறுத்தும்படியாக அவருமைடய �ாம்� �ரீரத்தில் அமைடந்த 
�ரணத்தினாதே� இப்செபாழுது ஒப்புரவாக்கினார்.

26 உங்கள்செபாருட்டு தேதவனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட 
உத்திதேயாகத்தின்படிதேய நான் அந்தச் �மைபக்கு 
ஊழியக்காரனாதேனன்.

27 புறDாதிகளுக்குள்தேள விளங்கிய இந்த இரக�ியத்திலுள்ள 
�கிமை�யின் ஐசுவரியம் இன்னசெதன்று, தேதவன் தம்முமைடய 

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பரிசுத்தவான்களுக்குத் செதரியப்படுத்தச் �ித்த�ானார்; 
கிறிஸ்துவானவர் �கிமை�யின் நம்பிக்மைகயாக உங்களுக்குள் 
இருப்பதேத அந்த இரக�ியம்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 472 : 24 (அமைனத்து)-26

அமைனத்து யதார்த்தமும் கடவுள் �ற்றும் அவரது பமைடப்பு, 
இணக்க�ான �ற்றும் நித்தியத்தில் உள்ளது. அவர் எமைத 
உருவாக்குகிறாதேரா அது நல்�து, தே�லும் அவர் பமைடக்கப்பட்ட 
அமைனத்மைதயும் செ�ய்கிறார்.

2. 242 : 9-14

பரதே�ாகத்திற்கு ஒதேர ஒரு வழி இருக்கிறது, நல்லிணக்கம், �ற்றும் 
செதய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்து ந�க்கு இந்த வழிமையக் காட்டுகிறார். 
இது தேவறு எந்த யதார்த்தத்மைதயும் அறியாதது-வாழ்க்மைகயின் தேவறு 
எந்த உணர்வும் இல்�ாதது-நல்�து, கடவுள் �ற்றும் அவரது 
பிரதிபலிப்பு, �ற்றும் வலி �ற்றும் இன்பங்களின் இன்பம் என்று 
அமைழக்கப்படுவமைத விட உயர்ந்தது.

3. 325 : 2-9

நல்�மைதப் பற்றிய உண்மை�யான எண்ணத்மைதக் செகாண்டவன்
தீமை�யின் அமைனத்து உணர்வுகமைளயும் இழக்கிறான்,  இதன்
காரண�ாக ஆவியின் அழியாத உண்மை�களுக்கு
உட்படுத்தப்படுகிறான்.  அப்படிப்பட்டவன் வாழ்க்மைகயில்
நிமை�த்திருக்கிறான்,  -  உயிர் வாழ்மைவ ஆதரிக்க இய�ாத உட�ால்
செபறப்பட்டதல்�, ஆனால் �த்தியத்தின் மூ�ம், அதன் செ�ாந்த அழியாத
கருத்மைத செவளிப்படுத்துகிறது.  இதேயசுவின் உண்மை�யான தேயா�மைன
�னிதர்களுக்கு எல்மை�யற்ற ஆ�ீர்வாதங்கமைள அளிக்கிறது.

4. 264 : 13-19

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�னிதர்கள் கடவுள் �ற்றும் �னிதமைனப் பற்றிய �ரியான 
பார்மைவகமைளப் செபறுவதால், முன்பு கண்ணுக்குத் செதரியாத ப� 
பமைடப்புப் செபாருள்கள் செதரியும். வாழ்க்மைக என்பது ஆவி என்பமைத 
நாம் உணரும் தேபாது, செபாருளில் அல்�து செபாருளில்�ா�ல், இந்த 
புரிதல் சுய-முழுமை�க்காக விரிவமைடயும், கடவுளில் அமைனத்மைதயும் 
கண்டுபிடித்து, நல்�து, �ற்றும் தேவறு எந்த உணர்வும் தேதமைவயில்மை�.

5. 297 : 32 (रोग)-15

தேநாய், பாவம் �ற்றும் இறப்பு ஆகியமைவ �னித முடிவுகளின் செதளிவற்ற
உண்மை�கள். வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் காதல் செதய்வீக 
அறிவியலின் உண்மை�கள். அவர்கள் விசுவா�த்தில் விடியல் �ற்றும் 
ஆன்�ீக புரிதலில் முழு சுற்றுப்பாமைதயில் பிரகா�ிக்கிறார்கள். ஒரு 
தே�கம் சூரியமைன �மைறப்பதால், அமைத அமைணக்க முடியாது, எனதேவ 
தவறான நம்பிக்மைக �ிறிது தேநரம் �ாறாத நல்லிணக்கத்தின் குரமை� 
அமை�திப்படுத்துகிறது, ஆனால் தவறான நம்பிக்மைக நம்பிக்மைக, 
நம்பிக்மைக �ற்றும் ப�னால் ஆயுதம் ஏந்திய அறிவியமை� அழிக்க 
முடியாது.

செபாருள் உணர்வு என்று அமைழக்கப்படுவது ஒரு �ரண தற்காலிக 
உணர்மைவ �ட்டுதே� செதரிவிக்க முடியும், அதேத��யம் ஆன்�ீக உணர்வு 
உண்மை�க்கு �ட்டுதே� �ாட்�ியாக இருக்கும். செபாருள் உணர்வுக்கு, இந்த
உணர்வு கிறிஸ்தவ அறிவிய�ால் �ரிசெ�ய்யப்படும் வமைர 
உண்மை�யற்றது உண்மை�யானது.

ஆன்�ீக உணர்வு, செபாருள் உணர்வுகளுக்கு முரணானது, 
உள்ளுணர்வு, நம்பிக்மைக, நம்பிக்மைக, புரிதல், ப�ன், உண்மை� 
ஆகியவற்மைற உள்ளடக்கியது.

6. 335 : 27-28

யதார்த்தம் ஆன்�ீக�ானது, இணக்க�ானது, �ாறாதது, அழியாதது, 
செதய்வீக�ானது, நித்திய�ானது.

7. 212 : 29-3

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இருப்பதன் யதார்த்தங்கள், அதன் இயல்பான செ�யல் �ற்றும் 
எல்�ாவற்றின் தேதாற்றம் ஆகியமைவ �ரண உணர்வுக்கு கண்ணுக்கு 
செதரியாதமைவ; அதேத��யம் �ரண�ில்�ாத முமைறமையயும் செ�யமை�யும் 
�ாற்றியமை�க்கும் �ரண நம்பிக்மைகயின் உண்மை�யற்ற �ற்றும் 
பிரதிபலிப்பு இயக்கங்கள் உண்மை�யானமைவ. யதார்த்தத்தின் இந்த 
�ரண �னப்பான்மை�மைய முரண்படுபவர் ஏ�ாற்றுக்காரர் என்று 
அமைழக்கப்படுகிறார், அல்�து ஏ�ாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

8. 28 : 4-8

�ாஸ்டர் ஒரு �ாணவமைர அமைழத்துச் செ�ன்று கடவுளின் கண்ணுக்குத் 
செதரியாத உண்மை�கமைளக் கற்பித்திருந்தால், அவர் �ிலுமைவயில் 
அமைறயப்பட்டிருக்க �ாட்டார். செபாருளின் பிடியில் ஆவிமையக் 
காத்துக்செகாள்ளும் உறுதியானது உண்மை� �ற்றும் அன்மைபத் 
துன்புறுத்துபவர்.

9. 481 : 7-12

ஆவி,  கடவுமைளப் புரிந்துசெகாள்ள செபாருள் உணர்வு ஒருதேபாதும்
�னிதர்களுக்கு உதவாது.  ஆன்�ீக உணர்வின் மூ�ம் �ட்டுதே� �னிதன்
செதய்வத்மைத புரிந்துசெகாண்டு தேந�ிக்கிறான்.  செபாருள் அறிவால் �ன
அறிவியலின் பல்தேவறு முரண்பாடுகள் கண்ணுக்குத் செதரியாத
உண்மை�மைய �ாற்றாது, அது எப்தேபாதும் அப்படிதேய இருக்கும்.

10.   486 : 23-26

பார்மைவ, தேகட்டல், �னிதனின் அமைனத்து ஆன்�ீக உணர்வுகளும் 
நித்திய�ானமைவ. அவற்மைற இழக்க முடியாது. அவர்களின் யதார்த்தம் 
�ற்றும் அழியாத தன்மை� ஆவி �ற்றும் புரிதலில் உள்ளது, விஷயத்தில் 
அல்�, எனதேவ அவர்களின் நிரந்தரத்தன்மை�.

11.   479 : 29-7

பவுல் கூறுகிறார்: "அவனுமைடய கண்ணுக்குத் செதரியாத விஷயங்கள், 
உ�கத்மைத உருவாக்கியதில் இருந்து, செதளிவாகக் காணப்படுகின்றன, 
உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்களால் புரிந்து செகாள்ளப்படுகிறது." (தேரா�ர் 
1:20 கடவுளின் ஆவி இருக்கும் இடத்தில், கடவுள் இல்�ாத இடம் 
இல்மை�, தீமை� எதுவும் ஆகாது - ஆவியின் ஏதேதா ஒன்றுக்கு எதிரானது. 

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆன்�ீக பிரதிபலிப்பு இல்மை�செயன்றால், செவற்றிடத்தின் இருள் �ட்டுதே�
இருக்கும், ஆனால் பரதே�ாக �ாயல்களின் சுவடு இல்மை�.

12.   572 : 19-22

செவளிப்படுத்துதல் 21: 1 இல் நாம் வா�ிக்கிதேறாம்: -

நான் ஒரு புதிய வானத்மைதயும் ஒரு புதிய பூ�ிமையயும் பார்த்தேதன்: 
ஏசெனன்றால் முதல் வானமும் முதல் பூ�ியும் கடந்துவிட்டன; தே�லும் 
கடல் இல்மை�.

13.   573 : 3-31

செவளிப்படுத்துபவர் நம் இருப்பு வி�ானத்தில் இருந்தார், அதேத ��யம் 
கண்ணால் பார்க்க முடியாதமைத பார்த்துக் செகாண்டிருந்தார், இது 
உற்�ாக�ில்�ாத �ிந்தமைனக்கு கண்ணுக்கு செதரியாதது. புனித 
எழுத்தின் இந்த �ாட்�ியம் அறிவியலில் உண்மை�மைய 
நிமை�நிறுத்துகிறது, வானங்களும் பூ�ியும் ஒரு �னித உணர்வுக்கு, 
கடவுள் அளிக்கும் உணர்வு, ஆன்�ீக�ானது, �ற்செறான்று, ஒளியற்ற 
�னித �னம், பார்மைவ செபாருள். இது �னித �னம் செபாருள் �ற்றும் ஆவி 
எமைதக் குறிக்கிறது என்பது நனவின் நிமை�கமைளயும் நிமை�கமைளயும் 
குறிக்கிறது என்பமைத இது செதளிவாகக் காட்டுகிறது.

இந்த அறிவியல் நனவுடன், �ற்செறாரு செவளிப்பாடு, 
பரதே�ாகத்திலிருந்து அறிவிப்பு கூட, உயர்ந்த நல்லிணக்கம், கடவுள், 
நல்லிணக்கத்தின் செதய்வீக செகாள்மைக, எப்தேபாதும் �னிதர்களுடன் 
இருக்கிறார், அவர்கள் அவருமைடய �க்கள். இதனால் �னிதன் இனி ஒரு 
துன்பகர�ான பாவியாக கருதப்படா�ல் கடவுளின் ஆ�ீர்வதிக்கப்பட்ட 
குழந்மைதயாக கருதப்படுகிறான். ஏன்? வானங்கள் �ற்றும் பூ�ிமையப் 
பற்றிய செ�யின்ட் Dான்ஸ் உடல் உணர்வு �மைறந்துவிட்டதால், இந்த 
தவறான உணர்வின் இடத்தில் ஆன்�ீக உணர்வு இருந்தது, ஆன்�ீக 
தேயா�மைன �ற்றும் யதார்த்தத்தின் நனமைவ உள்ளடக்கிய புதிய 
வானத்மைதயும் புதிய பூ�ிமையயும் அவர் காணக்கூடிய அகநிமை� நிமை� . 
இந்த இருப்பு நிமை�யில் உள்ள ஆண்களால் இத்தமைகய அங்கீகாரம் 
உள்ளது, �ற்றும் �ாத்திய�ானது என்று முடிவு செ�ய்வதற்கு இது 
தேவதப்பூர்வ அதிகாரம் - இங்தேக �ற்றும் இப்தேபாது நாம் �ரணம், துக்கம் 
�ற்றும் வலிமைய நிறுத்துவது குறித்து நனவாக முடியும். இது 

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உண்மை�யில் முழுமை�யான கிறிஸ்தவ அறிவியலின் 
முன்னறிவிப்பாகும். அன்தேப பாதிக்கப்பட்டவதேர, தயவுசெ�ய்து, இந்த 
உண்மை� எப்தேபாதாவது எப்படியாவது தேதான்றும். இனி எந்த வலியும் 
இருக்காது, எல்�ா கண்ணீரும் துமைடக்கப்படும்.

14.   208 : 20-24

உண்மை�யான �ற்றும் நித்திய�ானவற்மைறக் கற்றுக்செகாள்தேவாம், 
தே�லும் ஆவியின் ஆட்�ி, பரதே�ாக இராஜ்Dியம் - உ�களாவிய 
நல்லிணக்கத்தின் ஆட்�ி �ற்றும் ஆட்�ிமையத் தயார் செ�ய்தேவாம், இது 
இழக்கப்படாது அல்�து எப்தேபாதும் கண்ணுக்குத் செதரியா�ல் இருக்க 
முடியாது.

15.   264 : 28-31

நாம் கிறிஸ்தவ அறிவியலில் வழி கற்றுக் செகாண்டு, �னிதனின் ஆன்�ீக
இருப்மைப அங்கீகரிக்கும் தேபாது, நாம் கடவுளின் பமைடப்மைபப் 
புரிந்துசெகாள்தேவாம் - பூ�ி �ற்றும் செ�ார்க்கம் �ற்றும் �னிதனின் 
அமைனத்து �கிமை�களும்.

தின��ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தின��ி செஜபம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செDபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் 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 மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க1ாக்கங்கள் �ற்றும் செ�யல்களுக்கான விதி

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்களின் தேநாக்கங்கள் அல்�து செ�யல்கமைள
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �தேகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ா�மைன,  செ�ல்வாக்கு செ�லுத்துதல் அல்�து தவறாக செ�ல்வாக்கு
செ�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

�ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ா�மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ�ய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதேவா
புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

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 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


