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ஞாயிற்றுக்கிழமை� �ார்ச் 27, 2022

தமை�ப்ப — யதார்த்தம்

ககால்டன் உமை�:  �த்கதயு 4 : 17

"பரல�ாகராஜ்யம் ச�ீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கத்
ததாடங்கினார்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  பவளிப்படுத்தின

விகசஷம் 21: 1, 3-5, 7

1 பின்பு, நான் புதிய வானத்மைதயும் புதிய பூ�ிமையயும் கண்லடன்; 
முந்தின வானமும் முந்தின பூ�ியும் ஒழிந்துலபாயின; 
சமுத்திரமும் இல்�ா�ற்லபாயிற்று.

3 ல�லும், பரல�ாகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு தபருஞ்சத்தத்மைதக் 
லகட்லடன்; அது: இலதா, �னுஷர்களிடத்தில� லதவனுமைடய 
வாசஸ்த��ிருக்கிறது, அவர்களிடத்தில� அவர் 
வாச�ாயிருப்பார்; அவர்களும் அவருமைடய 
ஜனங்களாயிருப்பார்கள், லதவன்தால� அவர்கலளாலடகூட 
இருந்து அவர்களுமைடய லதவனாயிருப்பார்.

4 அவர்களுமைடய கண்ணீர் யாமைவயும் லதவன் துமைடப்பார்; இனி 
�ரணமு�ில்மை�, துக்கமு�ில்மை�, அ�றுதலு�ில்மை�, 
வருத்தமு�ில்மை�; முந்தினமைவகள் ஒழிந்துலபாயின என்று 
விளம்பினது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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5 சிங்காசனத்தின்ல�ல் வீற்றிருந்தவர்: இலதா, நான் சக�த்மைதயும்
புதிதாக்குகிலறன் என்றார். பின்னும், அவர்: இந்த வசனங்கள் 
சத்தியமும் உண்மை�யு�ானமைவகள், இமைவகமைள எழுது என்றார்.

7 தஜயங்தகாள்ளுகிறவன் எல்�ாவற்மைறயும் 
சுதந்தரித்துக்தகாள்ளுவான்; நான் அவன் லதவனாயிருப்லபன், 
அவன் என் கு�ாரனாயிருப்பான்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �த்கதயு 4: 23 (இகயசு) �ட்டுல�

23 இலயசு...

2. �த்கதயு 5: 1 (பார்க்கிறது) (க்கு 1st :), 2

1 அவர் திரளான ஜனங்கமைளக் கண்டு �மை�யின் ல�ல் ஏறினார்.
2 அப்தபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 

உபலதசித்துச் தசான்னது.

3. �த்கதயு 7: 21

21 பரல�ாகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி தசய்கிறவலன 
பரல�ாகராஜ்யத்தில் பிரலவசிப்பாலனயல்�ா�ல், என்மைன 
லநாக்கிக் கர்த்தாலவ! கர்த்தாலவ! என்று தசால்லுகிறவன் அதில் 
பிரலவசிப்பதில்மை�.

4. �த்கதயு 13: 24 (தி)-30

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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24 ல�ாகராஜ்யம் நல்� நி�த்தில் விமைதக்கப்பட்ட நல்� விமைதமைய 
விமைதத்த �னுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது.

25 �னுஷர் நித்திமைர பண்ணுமைகயில் அவனுமைடய சத்துரு வந்து, 
லகாதுமை�க்குள் கமைளகமைள விமைதத்துவிட்டுப் லபானான்.

26 பயிரானது வளர்ந்து கதிர் விட்டலபாது, கமைளகளும் காணப்பட்டது.
27 வீட்தடஜ�ானுமைடய லவமை�க்காரர் அவனிடத்தில் வந்து: 

ஆண்டவலன, நீர் உ�து நி�த்தில் நல்� விமைதமைய விமைதத்தீர் 
அல்�வா? பின்மைன அதில் கமைளகள் எப்படி உண்டானது 
என்றார்கள்.

28 அதற்கு அவன்: சத்துரு அமைதச் தசய்தான் என்றான். அப்தபாழுது 
லவமை�க்காரர்: நாங்கள் லபாய் அமைவகமைளப் பிடுங்கிப்லபாட 
உ�க்குச் சித்த�ா? என்று லகட்டார்கள்.

29 அதற்கு அவன் லவண்டாம், கமைளகமைளப் பிடுங்கும்லபாது நீங்கள் 
லகாதுமை�மையயுங்கூட லவலராலட பிடுங்காதபடிக்கு இரண்மைடயும் 
அறுப்பு �ட்டும் வளரவிடுங்கள்.

30 அறுப்புக்கா�த்தில் நான் அறுக்கிறவர்கமைள லநாக்கி: முத�ாவது 
கமைளகமைளப்பிடுங்கி, அமைவகமைளச் சுட்தடரிக்கிறதற்கு 
கட்டுகளாகக் கட்டுங்கள்; லகாதுமை�மையலயா என் களஞ்சியத்தில் 
லசர்த்துமைவயுங்கள் என்லபன் என்று தசான்னான் என்றார்.

5. �த்கதயு 13: 10-23 (க்கு 3rd ,)

10 அப்தபாழுது, சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: ஏன் அவர்கலளாலட 
உவமை�களாகப் லபசுகிறீர் என்று லகட்டார்கள்.

11 அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தர�ாக: பரல�ாகராஜ்யத்தின் 
ரகசியங்கமைள அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. 
அவர்களுக்லகா அருளப்படவில்மை�.

12 உள்ளவன் எவலனா அவனுக்குக் தகாடுக்கப்படும், பரிபூரணமும் 
அமைடவான்; இல்�ாதவன் எவலனா அவனிடத்திலிருந்து உள்ளதும் 
எடுத்துக்தகாள்ளப்படும்

13 அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாயும், லகட்டும் 
லகளாதவர்களாயும், உணர்ந்துதகாள்ளாதவர்களாயும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இருக்கிறபடியினால், நான் உவமை�களாக அவர்கலளாலட 
லபசுகிலறன்.

14 ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனம் அவர்களிடத்தில் நிமைறலவறுகிறது; 
அதாவது: காதாரக்லகட்டும் உணராதிருப்பீர்கள்; 
கண்ணாரக்கண்டும் அறியாதிருப்பீர்கள்.

15 இந்த ஜனங்கள் கண்களினால் காணா�லும், காதுகளினால் 
லகளா�லும், இருதயத்தினால் உணர்ந்து �னந்திரும்பா�லும், நான்
அவர்கமைள ஆலராக்கிய�ாக்கா�லும் இருக்கும்படியாக, அவர்கள் 
இருதயம் தகாழுத்திருக்கிறது; காதால் �ந்த�ாய்க் லகட்டு, தங்கள் 
கண்கமைள மூடிக்தகாண்டார்கள் என்பலத.

16 உங்கள் கண்கள் காண்கிறதினாலும், உங்கள் காதுகள் 
லகட்கிறதினாலும், அமைவகள் பாக்கியமுள்ளமைவகள்.

17 அலநக தீர்க்கதரிசிகளும் நீதி�ான்களும் நீங்கள் 
காண்கிறமைவகமைளக் காணவும், நீங்கள் லகட்கிறமைவகமைளக் 
லகட்கவும் விரும்பியும், காணா�லும் லகளா�லும் 
லபானார்கதளன்று, த�ய்யாகலவ உங்களுக்குச் தசால்லுகிலறன்.

18 ஆமைகயால் விமைதக்கிறவமைனப்பற்றிய உவமை�மையக் லகளுங்கள்.
19 ஒருவன், ராஜ்யத்தின் வசனத்மைதக் லகட்டும் 

உணராதிருக்கும்லபாது, தபால்�ாங்கன் வந்து, அவன் 
இருதயத்தில் விமைதக்கப்பட்டமைதப் பறித்துக்தகாள்ளுகிறான்; 
அவலன வழியருலக விமைதக்கப்பட்டவன்.

20 கற்பாமைற இடங்களில் விமைதக்கப்பட்டவன், வசனத்மைதக்லகட்டு, 
உடலன அமைதச் சந்லதாஷத்லதாலட ஏற்றுக்தகாள்ளுகிறவன்;

21 ஆகிலும் தனக்குள்லள லவரில்�ாதவனாய், தகாஞ்சக்கா��ாத்திரம்
நிமை�த்திருப்பான்; வசனத்தினி�ித்தம் உபத்திரவமும் துன்பமும் 
உண்டானவுடலன இடற�மைடவான்.

22 முள்ளுள்ள இடங்களில் விமைதக்கப்பட்டவன், வசனத்மைதக் 
லகட்கிறவனாயிருந்தும், உ�கக்கவமை�யும் ஐசுவரியத்தின் 
�யக்கமும் வசனத்மைத தநருக்கிப் லபாடுகிறதினால், அவனும் 
ப�னற்றுப்லபாவான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 27, 2022
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23 நல்� நி�த்தில் விமைதக்கப்பட்டவலனா, வசனத்மைதக் லகட்கிறவனும்
உணருகிறவனு�ாயிருந்து, நூறாகவும் அறுபதாகவும், முப்பதாகவும்
ப�ன் தருவான் என்றார்.

6. �த்கதயு 10: 1, 5-8, 16-20, 22, 40

1 அப்தபாழுது, அவர் தம்முமைடய பன்னிரண்டு சீஷர்கமைளயும் 
தம்�ிடத்தில் வரவமைழத்து, அசுத்த ஆவிகமைளத் துரத்தவும், சக� 
வியாதிகமைளயும், சக� லநாய்கமைளயும் நீக்கவும் அவர்களுக்கு 
அதிகாரம் தகாடுத்தார்.

5 இந்தப் பன்னிருவமைரயும் இலயசு அனுப்புமைகயில், அவர்களுக்குக் 
கட்டமைளயிட்டுச் தசான்னது என்னதவன்றால்: நீங்கள் புறஜாதியார் 
நாட்டுக்குப் லபாகா�லும், ச�ாரியர் பட்டணங்களில் 
பிரலவசியா�லும்,

6 காணா�ற் லபான ஆடுகளாகிய இஸ்ரலவல் வீட்டாரிடத்திற்குப் 
லபாங்கள்.

7 லபாமைகயில், பரல�ாகராஜ்யம் ச�ீபித்திருக்கிறது என்று 
பிரசங்கியுங்கள்.

8 வியாதியுள்ளவர்கமைளச் தசாஸ்த�ாக்குங்கள், குஷ்டலராகிகமைளச் 
சுத்தம்பண்ணுங்கள், �ரித்லதாமைர எழுப்புங்கள், பிசாசுகமைளத் 
துரத்துங்கள்; இ�வச�ாய்ப் தபற்றீர்கள் இ�வச�ாய்க் தகாடுங்கள்.

16 ஆடுகமைள ஓநாய்களுக்குள்லள அனுப்புகிறது லபா�, இலதா, நான் 
உங்கமைள அனுப்புகிலறன்; ஆமைகயால், சர்ப்பங்கமைளப்லபா� 
வினாவுள்ளவர்களாயும் புறாக்கமைளப்லபா� கபடற்றவர்களு�ாய் 
இருங்கள்.

17 �னுஷமைரக் குறித்து எச்சரிக்மைகயாயிருங்கள்; அவர்கள் உங்கமைள 
ஆல�ாசமைனச் சங்கங்களுக்கு ஒப்புக்தகாடுத்து, தங்கள் தஜப 
ஆ�யங்களில் உங்கமைள வாரினால் அடிப்பார்கள்.

18 அவர்களுக்கும் புறஜாதியாருக்கும் சாட்சியாக என்னி�ித்தம் 
அதிபதிகளுக்கு முன்பாகவும், ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும் 
தகாண்டுப்லபாகப்படுவீர்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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19 அவர்கள் உங்கமைள ஒப்புக்தகாடுக்கும்லபாது: எப்படிப்லபசுலவாம் 
என்றும், என்னத்மைதப் லபசுலவாம் என்றும் கவமை�ப்படாதிருங்கள்; 
நீங்கள் லபசலவண்டியது அந்லநரத்தில் உங்களுக்கு அருளப்படும்.

20 லபசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்�, உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவலர 
உங்களிலிருந்து லபசுகிறவர்.

22 என் நா�த்தினி�ித்தம் நீங்கள் எல்�ாராலும் பமைகக்கப்படுவீர்கள்; 
முடிவுபரியந்தம் நிமை�த்திருப்பவலன இரட்சிக்கப்படுவான்.

40 உங்கமைள ஏற்றுக்தகாள்ளுகிறவன் என்மைன 
ஏற்றுக்தகாள்ளுகிறான்; என்மைன ஏற்றுக்தகாள்ளுகிறவன் 
என்மைன அனுப்பினவமைர ஏற்றுக்தகாள்ளுகிறான்.

7. கயாவான் 3: 27 (ஏ)

27 பரல�ாத்திலிருந்து ஒருவனுக்குக் தகாடுக்கப்பட்டாத�ாழிய, அவன்
ஒன்மைறயும் தபற்றுக்தகாள்ள�ாட்டான்.

8. �த்கதயு 5: 6, 8, 10, 12 (க்கு 2nd :)

6 நீதியின்ல�ல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 
திருப்தியமைடவார்கள்.

8 இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 
லதவமைனத் தரிசிப்பார்கள்.

10 நீதியினி�ித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரல�ாக 
ராஜ்யம் அவர்களுமைடயது.

12 சந்லதாஷப்பட்டு, களிகூருங்கள்; பரல�ாகத்தில் உங்கள் ப�ன் 
�ிகுதியாயிருக்கும்; உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்கதரிசிகமைளயும் 
அப்படிலய துன்பப்படுத்தினார்கலள.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 275 : 10-14

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அதன் அறிவியலில் இருப்பதன் யதார்த்தத்மைதயும் ஒழுங்மைகயும் 
புரிந்து தகாள்ள, நீங்கள் உண்மை�யில் இருக்கும் அமைனத்திற்கும் 
கடவுமைள ததய்வீகக் தகாள்மைகயாகக் கணக்கிடுவதன் மூ�ம் 
ததாடங்க லவண்டும். ஆவி, உயிர், உண்மை�, அன்பு, ஒன்றாக 
இமைணதல், - �ற்றும் கடவுளுக்கான லவதப் தபயர்கள்.

2. 7 : 13-18

சிந்தமைனயாளர்களுக்கான லநரம் வந்துவிட்டது.  உண்மை�,
லகாட்பாடுகள் �ற்றும் கா�த்மைத �திக்கும் அமை�ப்புகளிலிருந்து

சுயாதீன�ானது, �னிதகு�த்தின் நுமைழவாயிலில் தட்டுகிறது. கடந்த

கா�த்தின் �ீதான �னநிமைறவும்,  தபாருள்முதல்வாதத்தின் குளிர்

�ரபுகளும் சிமைதந்து வருகின்றன.  கடவுமைளப் பற்றிய அறியாமை�

என்பது நம்பிக்மைகக்கான படிக்கல் அல்�.

3. 95 : 19-22, 28-32

அறிவின் அதிகரிப்பு �ற்றும் பிமைழயின் முடிமைவ நாங்கள் 
வரலவற்கிலறாம், ஏதனன்றால் �னித கண்டுபிடிப்புகள் கூட அதன் 
நாமைளக் தகாண்டிருக்க லவண்டும், ல�லும் அந்த நாமைள கிறிஸ்தவ 
அறிவிய�ால், ததய்வீக யதார்த்தத்தால் தவற்றிதபற விரும்புகிலறாம்.

திமைகப்பூட்டும் �ாமையகளால் �யக்க�மைடந்து, குழந்மைதப் பருவத்தின் 
ததாட்டிலில் உ�கம் தூங்குகிறது, �ணிலநரங்கமைள கனவு 
காண்கிறது. தபாருள் உணர்வு இருப்பின் உண்மை�கமைள 
தவளிப்படுத்தாது; ஆனால் ஆன்�ீக உணர்வு �னித உணர்மைவ 
நித்திய உண்மை�க்கு உயர்த்துகிறது.

4. 109 : 32-7

ஆன்�ா, சர்வ வல்�மை�, எங்கும் நிமைறந்திருப்பது, சர்வ அறிவாற்றல், - 
அமைனத்து ஆற்றமை�யும் தகாண்ட ஆவி, எல்�ா இடத்மைதயும் நிரப்புதல், 
அமைனத்து அறிவியமை� உருவாக்குதல், - என்ற மூன்று தபரிய 
உண்மை�கள், தபாருள் உண்மை�யானதாக இருக்க முடியும் என்ற 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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நம்பிக்மைகக்கு எப்லபாதும் முரண்படுகின்றன. இந்த நித்திய 
உண்மை�கள் கடவுளின் பமைடப்பின் ஒளி�ய�ான யதார்த்த�ாக 
ஆதிகா� இருப்மைப தவளிப்படுத்துகின்றன, அதில் அவர் உருவாக்கிய 
அமைனத்தும் அவரது ஞானத்தால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன.

5. 472 : 24 (அமைனத்து)-3

எல்�ா உண்மை�யும் கடவுளிலும் அவருமைடய பமைடப்பிலும் உள்ளது, 
இணக்க�ானது �ற்றும் நித்திய�ானது. அவர் பமைடப்பது நல்�து, 
ல�லும் அவர் பமைடத்த அமைனத்மைதயும் தசய்கிறார். ஆகலவ, பாவம், 
லநாய் அல்�து �ரணத்தின் ஒலர உண்மை� என்னதவன்றால், கடவுள் 
அவர்களின் �ாறுலவடத்மைத அகற்றும் வமைர, உண்மை�யற்றமைவ 
�னிதனுக்கு உண்மை�யானமைவ, தவறான நம்பிக்மைகயாகத் 
லதான்றுகின்றன. அமைவ உண்மை�யல்�, ஏதனன்றால் அமைவ 
கடவுளுமைடயமைவ அல்�. உண்மை�யான �ற்றும் ஒலர �ாதிரியானதாகத் 
லதான்றினாலும், உண்மை�யில் அல்�து அமைடயாளத்மைதலயா 
தகாண்டிராத, �ரண �னம் அல்�து உடலின் அமைனத்து 
ஒத்திமைசவுகளும் �ாமைய என்று கிறிஸ்தவ அறிவியலில் நாம் 
கற்றுக்தகாள்கிலறாம்.

6. 335 : 27-31

யதார்த்தம் என்பது ஆன்�ீகம்,  இணக்க�ானது,  �ாறாதது,  அழியாதது,
ததய்வீக�ானது,  நித்திய�ானது.  ஆன்�ீகத்திற்கு புறம்பான எதுவும்
உண்மை�யானதாகலவா,  இணக்க�ாகலவா அல்�து நித்திய�ாகலவா
இருக்க முடியாது.  பாவம்,  லநாய் �ற்றும் இறப்பு ஆகியமைவ ஆவியின்
அனு�ான எதிர்முமைனகளாகும்,  ல�லும் அமைவ யதார்த்தத்தின்
முரண்பாடுகளாக இருக்க லவண்டும்.

7. 186 : 11-5

தீமை� ஒரு �றுப்பு, ஏதனன்றால் அது உண்மை� இல்�ாதது. அது 
ஒன்றும் இல்மை�, ஏதனன்றால் அது ஒன்று இல்�ாதது. இது 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 27, 2022
தமை�ப்ப: யதார்த்தம்

உண்மை�யற்றது, ஏதனன்றால் அது சர்வ வல்�மை�யுள்ள �ற்றும் 
எங்கும் நிமைறந்த கடவுள் இல்�ாதமைதக் குறிக்கிறது. தீமை�யில் 
சக்திலயா உண்மை�லயா இல்மை� என்பமைத ஒவ்தவாரு �னிதனும் 
கற்றுக்தகாள்ள லவண்டும்.

தீமை� என்பது தன்னம்பிக்மைக. அது கூறுகிறது: "நான் ஒரு 
உண்மை�யான நிறுவனம், நல்�மைத �ிமைகப்படுத்திக்தகாள்கிலறன்." 
இந்த தபாய்யானது எல்�ா பாசாங்குகளிலிருந்தும் தீமை�மைய அகற்ற
லவண்டும். தீமை�யின் ஒலர சக்தி தன்மைனத்தாலன அழித்துக் 
தகாள்வதுதான். ஒரு துளி நல்�மைதயும் அழிக்க முடியாது. 
நன்மை�மைய அழிக்கும் தீமை�யின் ஒவ்தவாரு முயற்சியும் 
லதால்விலய, தீமை� தசய்பவமைரத் தண்டிக்க �ட்டுல� உதவுகிறது. 
நல்லிணக்கம் லபான்ற அலத யதார்த்தத்மைத நாம் முரண்பாடாக 
ஒப்புக் தகாண்டால், நல்லிணக்கத்மைதப் லபா�லவ முரண்பாடும் 
நம்�ீது நீடித்திருக்கும் உரிமை�மையக் தகாண்டுள்ளது. தீமை� எவ்வளவு
உண்மை�யானது என்றால், தீமை�யும் அழியாது. உயிமைரப் லபா�லவ 
�ரணமும் உண்மை�யானது என்றால், அழியாமை� என்பது ஒரு 
கட்டுக்கமைத. வலி இல்�ாதது லபா�லவ வலியும் உண்மை�யானதாக 
இருந்தால், இரண்டும் அழியா�ல் இருக்க லவண்டும்; 
அப்படியானால், நல்லிணக்கம் என்பது சட்ட�ாக இருக்க முடியாது.

�ரண �னம் தன்மைனப் பற்றி அறியாதது, அல்�து அது ஒருலபாதும் 
தன்மைனத்தாலன ஏ�ாற்றிக் தகாள்ள முடியாது. �ரண �னது எப்படி 
நன்றாக இருக்க லவண்டும் என்பமைத அறிந்தால், அது நன்றாக 
இருக்கும். அது தன்மைனத் தவிர லவறு எமைதயாவது நம்ப லவண்டும் 
என்பதால், அது விஷயத்மைத ததய்வ�ாக சிம்�ாசனத்தில் 
அ�ர்த்துகிறது. �னித �னம் ஆரம்பத்திலிருந்லத உருவ 
வழிபாட்டாளராக இருந்து வருகிறது, �ற்ற கடவுள்கமைளக் 
தகாண்டுள்ளது �ற்றும் ஒரு �னமைத விட அதிக�ாக நம்புகிறது.

�னிதர்கள் அழியும் தன்மை�மையக் கூட புரிந்து தகாள்ளாததால், 
அவர்கள் அமைனத்மைதயும் அறிந்த �னம் �ற்றும் அவருமைடய 
பமைடப்புகமைளப் பற்றி எவ்வளவு அறியாதவர்களாக இருக்க 
லவண்டும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8. 122 : 1-7

இயற்பியல் பு�ன்களின் சான்றுகள் தபரும்பாலும் உண்மை�யான 
அறிவியமை� �ாற்றியமை�க்கிறது, அதனால் முரண்பாடுகளின் 
ஆட்சிமைய உருவாக்குகிறது, - பாவம், லநாய் �ற்றும் �ரணத்திற்குத் 
லதான்றும் சக்திமைய ஒதுக்குகிறது; ஆனால் வாழ்க்மைகயின் தபரிய 
உண்மை�கள், சரியாகப் புரிந்து தகாள்ளப்பட்டு, இந்த முக்லகாண 
பிமைழகமைளத் லதாற்கடித்து, அவர்களின் தபாய் சாட்சிகளுடன் 
முரண்படுகின்றன, ல�லும் பரல�ாக ராஜ்யத்மைத 
தவளிப்படுத்துகின்றன - பூ�ியில் நல்லிணக்கத்தின் உண்மை�யான 
ஆட்சி.

9. 590 : 1-3

பரல�ாகராஜ்யம். ததய்வீக அறிவியலில் நல்லிணக்கத்தின் 
கட்டுப்பாடு; தவறாத, நித்திய �ற்றும் சர்வ வல்�மை�யுள்ள �னதின் 
�ண்ட�ம்; ஆன்�ா உச்ச�ாக இருக்கும் ஆவியின் வளி�ண்ட�ம்.

10.   242 : 9-14

பரல�ாகத்திற்கு ஒலர ஒரு வழி உள்ளது, நல்லிணக்கம் �ற்றும் 
ததய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்து இந்த வழிமையக் காட்டுகிறது. நன்மை�, 
கடவுள் �ற்றும் அவரது பிரதிபலிப்மைபத் தவிர, லவறு எந்த 
யதார்த்தத்மைதயும் அறியா�ல் இருப்பது - வாழ்க்மைகயின் லவறு எந்த 
உணர்வும் இல்�ாதது �ற்றும் பு�ன்களின் வலி �ற்றும் இன்பம் என்று 
அமைழக்கப்படுவமைத விட உயர்ந்ததாக உயர்வது.

11.   503 : 9-15

ததய்வீக தகாள்மைக �ற்றும் லயாசமைன ஆன்�ீக நல்லிணக்கத்மைத 
உருவாக்குகிறது - தசார்க்கம் �ற்றும் நித்தியம். உண்மை�யின் 
பிரபஞ்சத்தில், தபாருள் ததரியவில்மை�. பிமைழயின் எந்த 
அனு�ானமும் அங்கு நுமைழவதில்மை�. ததய்வீக விஞ்ஞானம், 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடவுளின் வார்த்மைத, பிமைழயின் முகத்தில் இருமைள லநாக்கி, "கடவுள் 
எல்�ாவற்றிலும் இருக்கிறார்" என்று கூறுகிறது, ல�லும் எப்லபாதும் 
இருக்கும் அன்பின் ஒளி பிரபஞ்சத்மைத ஒளிரச் தசய்கிறது.

12.   560 : 11-19

�னித உணர்வுக்கு தபரிய அதிசயம், ததய்வீக அன்பு, �ற்றும் �னிதனில் 
பரல�ாக ராஜ்யம் என்ன என்பது பற்றிய உண்மை�யான லயாசமைனமையப் 
தபறுவலத இருப்பின் தபரும் லதமைவ. நாம் ந�து அண்மைட வீட்டாமைர 
தவறுக்கும்லபாது அல்�து கடவுள் தம்முமைடய வார்த்மைதமையக் குரல் 
தகாடுக்க நிய�ித்துள்ள எவமைரப் பற்றிய தவறான �திப்பீட்மைட 
�கிழ்விக்கும்லபாது இந்த இ�க்மைக அமைடய முடியாது. �ீண்டும், அதன் 
உயர்ந்த பு�ப்படும் லயாசமைனயின் சரியான உணர்வு இல்�ா�ல், 
ததய்வீகக் தகாள்மைகமைய நாம் ஒருலபாதும் புரிந்து தகாள்ள முடியாது.

13.   291 : 13-18

தசார்க்கம் என்பது உள்ளூரல்�, ஆனால் �னதின் அமைனத்து 
தவளிப்பாடுகளும் இணக்க�ாகவும் அழியாததாகவும் இருக்கும் ஒரு 
ததய்வீக �ன நிமை�, ஏதனன்றால் பாவம் இல்மை�, ல�லும் �னிதன் 
தனது தசாந்த நீதிமையக் தகாண்டிருக்கவில்மை�, ஆனால் 
"இமைறவனுமைடய �னமைதக் தகாண்டிருக்கிறான்." ," என லவதம் 
கூறுகிறது.

14.   207 : 27 �ட்டுல�

ஆன்�ீக உண்மை� என்பது எல்�ாவற்றிலும் அறிவியல் உண்மை�.

15.   372 : 14-17

�னிதன் கிறிஸ்தவ அறிவியமை� முழுமை�யாக நிரூபிக்கும் லபாது, அவன்
பரிபூரண�ாக இருப்பான். அவர் பாவம் தசய்யலவா, துன்பப்படலவா, 
விஷயத்திற்கு உட்பட்டவராகலவா, கடவுளின் சட்டத்மைத �றீலவா முடியாது. 
எனலவ அவர் பரல�ாகத்தில் லதவதூதர்கமைளப் லபா� இருப்பார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ல�ரி லபக்கர் எடி

தினச�ி ப5பம்

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

சர்ச் மைகலயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க6ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் லநாக்கங்கள் அல்�து தசயல்கமைள
விலராதல�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்லபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
ததய்வீக அன்பு �ட்டுல� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சலகாதரத்துவம்,  ததாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்லதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆல�ாசமைன,  தசல்வாக்கு தசலுத்துதல் அல்�து தவறாக தசல்வாக்கு
தசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட லவண்டும்.

சர்ச் மைகலயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆல�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் தகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்தவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ல�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் தசய்ய லவண்டிய கடமை�மைய �றக்கலவா

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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புறக்கணிக்கலவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகலயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் லதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ல�ரி லபக்கர் எடி எழுதிய கிங் லஜம்ஸ் மைபபிளின் லவத ல�ற்லகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
லவதவசனங்களிலிருந்து ததாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


