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தமை�ப்ப — யதார்த்தம்

ககால்டன் உமை�:  2 செகா�ிந்தியர் 4: 6

"இருளிலிருந்து செ!ளிச்�த்மைதப் பிரகா�ிக்கச்செ�ான்ன தேத!ன்
இதேயசு!ின் முகத்திலுள்ள த�து �கிமை�யின் அறி!ாகிய ஒளிமையத்

தேதான்றப்பண்ணும்செபாருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிதே�
பிரகா�ித்தார்."

செபாறுப்பு � ீதியான வா�ிப்பு:  1 செகா�ிந்தியர் 2: 9-15

9 எழுதியிருக்கிறபடி: தேத!ன் தம்�ில் அன்புகூருகிற!ர்களுக்கு 
ஆயத்தம்பண்ணினமை!கமைளக் கண் காணவு�ில்மை�, 
காதுதேகட்கவு�ில்மை�, அமை!கள் �னுஷனுமைடய இருதயத்தில் 
தேதான்றவு�ில்மை�;

10 ந�க்தேகா தேத!ன் அமை!கமைளத் த�து ஆ!ியினாதே� 
செ!ளிப்படுத்தினார்; அந்த ஆ!ியான!ர் எல்�ா!ற்மைறயும், 
தேத!னுமைடய ஆழங்கமைளயும், ஆராய்ந்திருக்கிறார்.

11 �னுஷனிலுள்ள ஆ!ிதேயயன்றி �னுஷரில் எ!ன் 
�னுஷனுக்குரியமை!கமைள அறி!ான்? அப்படிப்தேபா�, தேத!னுமைடய
ஆ!ிதேயயன்றி, ஒரு!னும் தேத!னுக்குரியமை!கமைள 
அறிய�ாட்டான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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12 நாங்கதேளா உ�கத்தின் ஆ!ிமையப்செபறா�ல், தேத!னால் 
எங்களுக்கு அருளப்பட்டமை!கமைள அறியும்படிக்கு தேத!னிலிருந்து 
புறப்படுகிற ஆ!ிமையதேய செபற்தேறாம்.

13 அமை!கமைள நாங்கள் �னுஷஞானம் தேபாதிக்கிற !ார்த்மைதகளாதே�
தேப�ா�ல், பரிசுத்த ஆ!ி தேபாதிக்கிற !ார்த்மைதகளாதே� தேப�ி, 
ஆ!ிக்குரியமை!கமைள ஆ!ிக்குரியமை!கதேளாதேட 
�ம்பந்தப்படுத்திக்காண்பிக்கிதேறாம்.

14 செEன்�சுபா!�ான �னுஷதேனா தேத!னுமைடய 
ஆ!ிக்குரியமை!கமைள ஏற்றுக்செகாள்ளான்; அமை!கள் அ!னுக்குப் 
மைபத்திய�ாகத் தேதான்றும்; அமை!கள் ஆ!ிக்தேகற்றபிரகார�ாய் 
ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறமை!களானதால், அமை!கமைள 
அறியவு�ாட்டான்.

15 ஆ!ிக்குரிய!ன் எல்�ா!ற்மைறயும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான்; 
ஆனாலும் அ!ன் �ற்செறாரு!னாலும் ஆராய்ந்து 
நிதானிக்கப்படான்.

பாடம் பி��ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. யாக்ககாபு 1: 17

17 நன்மை�யான எந்த ஈவும் பூரண�ான எந்த !ரமும் 
பரத்திலிருந்துண்டாகி, தே�ாதிகளின் பிதா!ினிடத்திலிருந்து 
இறங்கி!ருகிறது; அ!ரிடத்தில் யாசெதாரு �ாறுதலும் யாசெதாரு 
தே!ற்றுமை�யின் நிழலு�ில்மை�.

2. �த்கதயு 4: 17 (இகயசு), 23

17 அதுமுதல் இதேயசு: �னந்திரும்புங்கள், பரதே�ாகராஜ்யம் 
��ீபித்திருக்கிறது என்று பிர�ங்கிக்கத் செதாடங்கினார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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23 பின்பு, இதேயசு கலிதே�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அ!ர்களுமைடய 
செEப ஆ�யங்களில் உபதேத�ித்து, ராஜ்யத்தின் சு!ிதே�ஷத்மைதப் 
பிர�ங்கித்து, Eனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த �க� !ியாதிகமைளயும் 
�க� தேநாய்கமைளயும் நீக்கிச் செ�ாஸ்த�ாக்கினார்.

3. �த்கதயு 5: 1-3, 8, 20, 43-45

1 அ!ர் திரளான Eனங்கமைளக் கண்டு �மை�யின் தே�ல் ஏறினார்; 
அ!ர் உட்கார்ந்தசெபாழுது, அ!ருமைடய �ீஷர்கள் அ!ரிடத்தில் 
!ந்தார்கள்.

2 அப்செபாழுது அ!ர் த�து !ாமையத் திறந்து அ!ர்களுக்கு 
உபதேத�ித்துச் செ�ான்னது என்னசெ!ன்றால்:

3 ஆ!ியில் எளிமை�யுள்ள!ர்கள் பாக்கிய!ான்கள்; பரதே�ாக ராஜ்யம்
அ!ர்களுமைடயது.

8 இருதயத்தில் சுத்தமுள்ள!ர்கள் பாக்கிய!ான்கள்; அ!ர்கள் 
தேத!மைனத் தரி�ிப்பார்கள்.

20 தே!தபாரகர் பரிதே�யர் என்ப!ர்களுமைடய நீதியிலும் உங்கள் நீதி 
அதிக�ாயிரா!ிட்டால், பரதே�ாகராஜ்யத்தில் பிரதே!�ிக்க�ாட்டீர்கள் 
என்று உங்களுக்குச் செ�ால்லுகிதேறன்.

43 உனக்கடுத்த!மைனச் �ிதேநகித்து, உன் �த்துருமை!ப் பமைகப்பாயாக 
என்று செ�ால்�ப்பட்டமைதக் தேகள்!ிப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.

44 நான் உங்களுக்குச் செ�ால்லுகிதேறன், உங்கள் �த்துருக்கமைளச் 
�ிதேநகியுங்கள்; உங்கமைளச் �பிக்கிற!ர்கமைள ஆ�ீர்!தியுங்கள்; 
உங்கமைளப் பமைகக்கிற!ர்களுக்கு நன்மை� செ�ய்யுங்கள்; உங்கமைள 
நிந்திக்கிற!ர்களுக்காகவும் உங்கமைளத் 
துன்பப்படுத்துகிற!ர்களுக்காகவும் செEபம் பண்ணுங்கள்.

45 இப்படிச் செ�ய்!தினால் நீங்கள் பரதே�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பர�
பிதாவுக்கு புத்திரராயிருப்பீர்கள்; அ!ர் தீதேயார் தே�லும் நல்தே�ார் 
தே�லும் த�து சூரியமைன உதிக்கப்பண்ணி, நீதியுள்ள!ர்கள் தே�லும் 
அநீதியுள்ள!ர்கள் தே�லும் �மைழமையப் செபய்யப்பண்ணுகிறார்.

4. �த்கதயு 6: 19-21, 25 (எடு), 32, 33

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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19 பூ�ியிதே� உங்களுக்குப் செபாக்கிஷங்கமைளச் தே�ர்த்து 
மை!க்கதே!ண்டாம்; இங்தேக பூச்�ியும் துருவும் அமை!கமைளக் 
செகடுக்கும்; இங்தேக திருடரும் கன்ன�ிட்டுத் திருடு!ார்கள்.

20 பரதே�ாகத்திதே� உங்கள் செபாக்கிஷங்கமைளச் தே�ர்த்து மை!யுங்கள்; 
அங்தேக பூச்�ியா!து துரு!ா!து செகடுக்கிறதும் இல்மை�; அங்தேக 
திருடர் கன்ன�ிட்டுத் திருடுகிறதும் இல்மை�.

21 உங்கள் செபாக்கிஷம் எங்தேகயிருக்கிறதேதா அங்தேக உங்கள் 
இருதயமும் இருக்கும்.

25 ஆமைகயால் என்னத்மைத உண்தேபாம், என்னத்மைதக் குடிப்தேபாம் 
என்று உங்கள் E!ீனுக்காகவும்; என்னத்மைத உடுப்தேபாம் என்று 
உங்கள் �ரீரத்துக்காகவும் க!மை�ப்படாதிருங்கள் என்று, 
உங்களுக்குச் செ�ால்லுகிதேறன்; ஆகாரத்மைதப் பார்க்கிலும் E!ீனும், 
உமைடமையப்பார்க்கிலும் �ரீரமும் !ிதே�ஷித்தமை!கள் அல்�!ா?

32 இமை!கமைளசெயல்�ாம் அஞ்ஞானிகள் நாடித்தேதடுகிறார்கள்; 
இமை!கசெளல்�ாம் உங்களுக்கு தே!ண்டியமை!கள் என்று உங்கள் 
பர�பிதா அறிந்திருக்கிறார்.

33 முத�ா!து தேத!னுமைடய ராஜ்யத்மைதயும் அ!ருமைடய நீதிமையயும் 
தேதடுங்கள்; அப்செபாழுது இமை!கசெளல்�ாம் உங்களுக்குக் கூடக் 
செகாடுக்கப்படும்.

5. �த்கதயு 8: 5-10, 13

5 இதேயசு கப்பர்நகூ�ில் பிரதே!�ித்ததேபாது, நூற்றுக்கு அதிபதி 
ஒரு!ன் அ!ரிடத்தில் !ந்து:

6 ஆண்ட!தேர! என் தே!மை�க்காரன் வீட்டிதே� தி�ிர்!ாத�ாய்க் கிடந்து 
செகாடிய தே!தமைனப்படுகிறான் என்று அ!மைர 
தே!ண்டிக்செகாண்டான்.

7 அதற்கு இதேயசு: நான் !ந்து அ!மைனச் செ�ாஸ்த�ாக்குதே!ன் 
என்றார்.

8 நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதியுத்தர�ாக: ஆண்ட!தேர! நீர் என் 
வீட்டுக்குள் பிரதே!�ிக்க நான் பாத்திரன் அல்�; ஒரு !ார்த்மைத 
�ாத்திரம் செ�ால்லும், அப்செபாழுது என் தே!மை�க்காரன் 
செ�ாஸ்த�ா!ான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், செ�ப்டம்பர் 25, 2022
தமை�ப்ப: யதார்த்தம்

9 நான் அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்படிகிற 
தே�!கருமுண்டு; நான் ஒரு!மைனப் தேபாசெ!ன்றால் தேபாகிறான், 
�ற்செறாரு!மைன !ாசெ!ன்றால் !ருகிறான், என் தே!மை�க்காரமைன 
இமைதச் செ�ய் என்றால் செ�ய்கிறான் என்றான்.

10 இதேயசு இமைதக் தேகட்டு ஆச்�ரியப்பட்டு, த�க்குப் பின் 
செ�ல்லுகிற!ர்கமைள தேநாக்கி: இஸ்ரதே!�ருக்குள்ளும் நான் 
இப்படிப்பட்ட !ிசு!ா�த்மைத காண!ில்மை� என்று, செ�ய்யாகதே! 
உங்களுக்குச் செ�ால்லுகிதேறன்.

13 பின்பு இதேயசு நூற்றுக்கு அதிபதிமைய தேநாக்கி: நீ தேபாக�ாம், நீ 
!ிசு!ா�ித்தபடிதேய உனக்கு ஆகக்கட!து என்றார். அந்த 
நாழிமைகயிதே� அ!ன் தே!மை�க்காரன் செ�ாஸ்த�ானான்.

6. �த்கதயு 18: 1-5

1 அவ்தே!மைளயிதே� �ீஷர்கள் இதேயசு!ினிடத்தில் !ந்து: 
பரதே�ாகராஜ்யத்தில் எ!ன் செபரிய!னாயிருப்பான் என்று 
தேகட்டார்கள்.

2 இதேயசு ஒரு �ிறு பிள்மைளமையத் தம்�ிடத்தில் அமைழத்து: அமைத 
அ!ர்கள் நடுதே! நிறுத்தி:

3 நீங்கள் �னந்திரும்பிப் பிள்மைளகமைளப்தேபால் ஆகா!ிட்டால், 
பரதே�ாகராஜ்யத்தில் பிரதே!�ிக்க�ாட்டீர்கள் என்று செ�ய்யாகதே! 
உங்களுக்குச் செ�ால்லுகிதேறன்.

4 ஆமைகயால் இந்தப்பிள்மைளமையப்தேபா�த் தன்மைனத் 
தாழ்த்துகிற!ன் எ!தேனா, அ!தேன பரதே�ாகராஜ்யத்தில் 
செபரிய!னாயிருப்பான்.

5 இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்மைளமைய என் நா�த்தினி�ித்தம் 
ஏற்றுக்செகாள்ளுகிற!ன் என்மைன ஏற்றுக்செகாள்ளுகிறான்.

7. லூக்கா 17: 20, 21

20 தேத!னுமைடய ராஜ்யம் எப்செபாழுது !ருசெ�ன்று, பரிதே�யர் 
அ!ரிடத்தில் தேகட்டசெபாழுது, அ!ர்களுக்கு அ!ர் பிரதியுத்தர�ாக. 
தேத!னுமைடய ராஜ்யம் பிரத்தியட்��ாய் !ராது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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21 இதேதா, இங்தேக என்றும், அதேதா, அங்தேக என்றும் 
செ�ால்�ப்படுகிறதற்கும் ஏது!ிராது; இதேதா, தேத!னுமைடய ராஜ்யம் 
உங்களுக்குள் இருக்கிறதேத என்றார்.

8. �த்கதயு 10: 1, 5 (க்கு 3rd ,), 7 (என), 8

1 அப்செபாழுது, அ!ர் தம்முமைடய பன்னிரண்டு �ீஷர்கமைளயும் 
தம்�ிடத்தில் !ர!மைழத்து, அசுத்த ஆ!ிகமைளத் துரத்தவும், �க� 
!ியாதிகமைளயும், �க� தேநாய்கமைளயும் நீக்கவும் அ!ர்களுக்கு 
அதிகாரம் செகாடுத்தார்.

5 இந்தப் பன்னிரு!மைரயும் இதேயசு அனுப்புமைகயில், அ!ர்களுக்குக் 
கட்டமைளயிட்டுச் செ�ான்னது என்னசெ!ன்றால்: நீங்கள் புறEாதியார் 
நாட்டுக்குப் தேபாகா�லும், ��ாரியர் பட்டணங்களில் 
பிரதே!�ியா�லும்,

7 ... தேபாமைகயில், பரதே�ாகராஜ்யம் ��ீபித்திருக்கிறது என்று 
பிர�ங்கியுங்கள்.

8 !ியாதியுள்ள!ர்கமைளச் செ�ாஸ்த�ாக்குங்கள், குஷ்டதேராகிகமைளச் 
சுத்தம்பண்ணுங்கள், �ரித்தேதாமைர எழுப்புங்கள், பி�ாசுகமைளத் 
துரத்துங்கள்; இ�!��ாய்ப் செபற்றீர்கள் இ�!��ாய்க் செகாடுங்கள்.

9. க�ா�ர்  8: 28, 35, 37-39

28 அன்றியும், அ!ருமைடய தீர்�ானத்தின்படி அமைழக்கப்பட்ட!ர்களாய் 
தேத!னிடத்தில் அன்புகூருகிற!ர்களுக்குச் �க�மும் நன்மை�க்கு 
ஏது!ாக நடக்கிறசெதன்று அறிந்திருக்கிதேறாம்.

35 உ�துநி�ித்தம் எந்தேநரமும் செகால்�ப்படுகிதேறாம், அடிக்கப்படும் 
ஆடுகமைளப்தேபா� எண்ணப்படுகிதேறாம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி 
தேநரிட்டாலும்,

37 இமை!செயல்�ா!ற்றிதே�யும் நாம் நம்�ில் அன்புகூருகிற!ராதே� 
முற்றும் செEயங்செகாள்ளுகிற!ர்களாயிருக்கிதேறாதே�.

38 �ரண�ானாலும், E!ீனானாலும், தேத!தூதர்களானாலும், 
அதிகாரங்களானாலும், !ல்�மை�களானாலும், 
நிகழ்காரியங்களானாலும், !ருங்காரியங்களானாலும்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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39 உயர்!ானாலும், தாழ்!ானாலும், தே!செறந்தச் �ிருஷ்டியானாலும் 
நம்முமைடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இதேயசு!ிலுள்ள தேத!னுமைடய 
அன்மைப!ிட்டு நம்மை�ப் பிரிக்க�ாட்டாசெதன்று 
நிச்�யித்திருக்கிதேறன்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 587 : 25-27

செ�ார்க்கம். இணக்கம்; ஆ!ியின் ஆட்�ி; செதய்வீகக் செகாள்மைகயால் 
அர�ாங்கம்; ஆன்�ீகம்; தேபரின்பம்; ஆன்�ா!ின் !ளி�ண்ட�ம்.

2. 291 : 13-18

செ�ார்க்கம் என்பது உள்ளூரல்�, ஆனால் �னதின் அமைனத்து 
செ!ளிப்பாடுகளும் இணக்க�ாகவும் அழியாததாகவும் இருக்கும் ஒரு 
செதய்வீக �ன நிமை�, ஏசெனன்றால் பா!ம் இல்மை�, தே�லும் �னிதன் 
தனது செ�ாந்த நீதிமையக் செகாண்டிருக்க!ில்மை�, ஆனால் 
"இமைற!னுமைடய �னமைதக் செகாண்டிருக்கிறான்." ," என தே!தம் 
கூறுகிறது.

3. 242 : 9-14

பரதே�ாகத்திற்கு ஒதேர ஒரு !ழி உள்ளது, நல்லிணக்கம், �ற்றும் 
செதய்வீக அறி!ியலில் கிறிஸ்து இந்த !ழிமையக் காட்டுகிறது. நன்மை�, 
கடவுள் �ற்றும் அ!ரது பிரதிபலிப்மைபத் த!ிர, தே!று எந்த 
யதார்த்தத்மைதயும் அறியாதது - !ாழ்க்மைகயின் தே!று எந்த உணர்வும் 
இல்�ாதது �ற்றும் பு�ன்களின் !லி �ற்றும் இன்பம் என்று 
அமைழக்கப்படு!மைத !ிட உயர்ந்ததாக உயர்!து.

4. 275 : 10-24

அதன் அறி!ியலில் இருப்பதன் யதார்த்தத்மைதயும் ஒழுங்மைகயும்
புரிந்து செகாள்ள,  நீங்கள் உண்மை�யில் இருக்கும் அமைனத்திற்கும்
கடவுமைள செதய்வீகக் செகாள்மைகயாகக் கணக்கிடு!தன் மூ�ம் செதாடங்க

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தே!ண்டும். ஆ!ி, உயிர், உண்மை�, அன்பு, ஒன்றாக இமைணதல், - �ற்றும்
கடவுளுக்கான தே!தப் செபயர்கள்.  அமைனத்து செபாருள்,  புத்தி,  ஞானம்,
இருப்பு,  அழியாமை�,  காரணம் �ற்றும் !ிமைளவு ஆகியமை! கடவுளுக்கு
செ�ாந்த�ானது.  இமை! அ!ருமைடய குணாதி�யங்கள்,  எல்மை�யற்ற
செதய்வீகக் செகாள்மைகயின் நித்திய செ!ளிப்பாடுகள், அன்பு. அ!ருமைடய
ஞானத்மைதத் த!ிர எந்த ஞானமும் ஞான�ானது அல்�;  எந்த
உண்மை�யும் உண்மை� இல்மை�,  எந்த அன்பும் அழகானது இல்மை�,
எந்த !ாழ்க்மைகயும் !ாழ்க்மைக அல்� ஆனால் செதய்வீக�ானது;  எந்த
நன்மை�யும் இல்மை�, ஆனால் நல்�மைத கடவுள் அருளுகிறார்.

செதய்வீக �தேனாதத்து!ம்,  ஆன்�ீக புரிதலுக்கு செ!ளிப்படுத்தப்பட்டபடி,
அமைனத்தும் �னம் என்பமைதயும்,  �னதே� கடவுள்,  �ர்! !ல்�மை�,
எங்கும் நிமைறந்திருப்பது,  �ர்! அறி!ாற்றல்,  -  அதா!து,  அமைனத்து
�க்தி, எல்�ா இருப்பு, அமைனத்து !ிஞ்ஞானம் என்பமைதயும் செதளி!ாகக்
காட்டுகிறது. எனதே! அமைனத்தும் உண்மை�யில் �னதின் செ!ளிப்பாடு.

5. 339 : 7 (அதன்பிறகு)-10

கடவுள் எல்�ா�ாக இருப்பதால், அ!ரது ஒற்றுமை�க்கு இட�ில்மை�. 
கடவுள், ஆ!ி, ஒரு!தேர அமைனத்மைதயும் பமைடத்தார், அமைத நல்�து என்று 
அமைழத்தார். எனதே! தீமை�, நன்மை�க்கு முரணானது, உண்மை�யற்றது, 
தே�லும் கடவுளின் !ிமைளசெபாருளாக இருக்க முடியாது.

6. 130 : 9-14

கடவுள் �ர்! !ல்�மை�யுள்ள!ர் என்பமைத நீங்கள் 

ஒப்புக்செகாள்!தால், யதார்த்தம் கடவுளுடன், செதய்வீகக் 
செகாள்மைகயுடன் �ரியான இணக்கத்துடன் இருக்கிறதா என்று 

�ந்தேதகிப்பது !ிதே!க�ற்றது. ஏசெனன்றால், நன்மை� �ற்றும் அதன் 
இனிமை�யான உடன்பாடுகள் அமைனத்து �க்திகமைளயும் செகாண்டமை! 

என்பமைத இந்த முன்�ாதிரியிலிருந்து அது பின்பற்றுகிறது.

7. 323 : 24-6

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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எல்�ா பா!ங்கமைளயும் �ற்ற �னங்கள் உள்ளன என்ற �ாமையமையயும் 
அகற்றி, �ரணத்மைத அழிக்கிறது.

கிறிஸ்டியன் அறி!ியலின் !ிமைளவுகள் உணரப்பட்ட அளவுக்கு 
காணப்பட!ில்மை�. இது உண்மை� தன்மைன உச்�ரிக்கும் "இன்னும், 
�ிறிய குரல்". இந்தச் செ�ால்லிலிருந்து நாம் !ி�கிச் செ�ல்கிதேறாம், 
அல்�து அமைதக் தேகட்டு தே�லும் தே�தே� செ�ல்கிதேறாம். �ிறு குழந்மைதயாக 
�ாறு!தற்கும், பமைழயமைத புதிய!ற்றிற்காக !ிட்டு!ிடு!தற்கும் 
!ிருப்பம், தே�ம்பட்ட தேயா�மைனமைய ஏற்றுக்செகாள்ளும் �ிந்தமைனமைய 
அளிக்கிறது. த!றான அமைடயாளங்கமைள !ிட்டுச் செ�ல்!தில் 
�கிழ்ச்�ியும், அமை! �மைறந்து தேபா!மைதக் கண்டு �கிழ்ச்�ியும், - இந்த 
�னப்பான்மை� இறுதி நல்லிணக்கத்மைதத் துரிதப்படுத்த உதவுகிறது. 
உணர்வு �ற்றும் சுயத்மைத தூய்மை�ப்படுத்து!து முன்தேனற்றத்திற்கான 
�ான்று. "இருதயத்தில் தூய்மை�யான!ர்கள் பாக்கிய!ான்கள்: அ!ர்கள் 
கடவுமைளக் காண்பார்கள்."

8. 322 : 26-5

செபாருளின் அனு�ான !ாழ்!ின் �ீதான நம்பிக்மைகயின் கூர்மை�யான 
அனுப!ங்களும், ந�து ஏ�ாற்றங்களும் இமைட!ிடாத துயரங்களும், 
தே�ார்வுற்ற குழந்மைதகமைளப் தேபா� நம்மை� செதய்வீக அன்பின் 
கரங்களுக்குத் திருப்புகின்றன. பின்னர் நாம் செதய்வீக அறி!ியலில் 
!ாழ்க்மைகமையக் கற்றுக்செகாள்ள ஆரம்பிக்கிதேறாம். பாலூட்டும் இந்த 
செ�யல்முமைற இல்�ா�ல், "தேதடு!தன் மூ�ம் கடவுமைளக் கண்டுபிடிக்க 
முடியு�ா?" பிமைழயிலிருந்து !ிடுபடு!மைத !ிட உண்மை�மைய !ிரும்பு!து
எளிது. �னிதர்கள் கிறிஸ்த! அறி!ியமை�ப் புரிந்துசெகாள்ள 
முற்பட�ாம், ஆனால் அ!ர்களுக்காக பாடுபடா�ல் இருப்பதன் 
உண்மை�கமைள கிறிஸ்த! அறி!ியலிலிருந்து அ!ர்களால் தே�கரிக்க 
முடியாது. எல்�ா !மைகயான த!றுகமைளயும் !ிட்டு!ிட்டு, நல்�மைதத் 
த!ிர தே!று எந்த உணர்மை!யும் செகாண்டிருக்காத முயற்�ியில் இந்த 
�ண்மைட உள்ளது.

9. 122 : 1-7

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உடல் பு�ன்களின் �ான்றுகள் செபரும்பாலும் உண்மை�யான 
அறி!ியமை� �ாற்றியமை�க்கிறது, தே�லும் முரண்பாடுகளின் ஆட்�ிமைய
உரு!ாக்குகிறது, - பா!ம், தேநாய் �ற்றும் �ரணத்திற்குத் தேதான்றும் 
�க்திமைய ஒதுக்குகிறது; ஆனால் !ாழ்க்மைகயின் செபரிய உண்மை�கள், 
�ரியாகப் புரிந்து செகாள்ளப்பட்டு, பிமைழகளின் இந்த முக்தேகாணத்மைதத்
தேதாற்கடித்து, அ!ர்களின் செபாய் �ாட்�ிகளுடன் முரண்படுகின்றன, 
தே�லும் பரதே�ாக ராஜ்யத்மைத செ!ளிப்படுத்துகின்றன - பூ�ியில் 
நல்லிணக்கத்தின் உண்மை�யான ஆட்�ி.

10.   248 : 12-4

�ிற்பி தனது கருத்தாக்கத்மைத முழுமை�யாக்கு!தற்காக 
பளிங்கிலிருந்து தனது �ாதிரிக்கு �ாறுகிறார். நாம் அமைன!ரும் 
�ிற்பிகள், பல்தே!று !டி!ங்களில் தே!மை� செ�ய்கிதேறாம், 
�ிந்தமைனகமைள !டி!மை�க்கிதேறாம். �ரண �னதுக்கு முன் �ாதிரி 
என்ன? இது அபூரண�ா, �கிழ்ச்�ியா, துக்க�ா, பா!�ா, துன்ப�ா? 
நீங்கள் �ரண �ாதிரிமைய ஏற்றுக்செகாண்டீர்களா? நீங்கள் அமைத 
�ீண்டும் உரு!ாக்குகிறீர்களா? பின்னர் நீங்கள் உங்கள் 
தே!மை�யில் செகாடூர�ான �ிற்பிகள் �ற்றும் பயங்கர�ான 
!டி!ங்களால் தே!ட்மைடயாடப்படுகிறீர்கள். அபூரண �ாதிரிமைய 
எல்�ா �னிதர்களிட�ிருந்தும் நீங்கள் தேகட்க!ில்மை�யா? உ�கம் 
அமைத செதாடர்ந்து உங்கள் பார்மை!க்கு முன்னால் மை!த்திருக்கிறது.
இதன் !ிமைள!ாக, நீங்கள் அந்த குமைறந்த !டி!ங்கமைளப் 
பின்பற்றவும், உங்கள் !ாழ்க்மைக-தே!மை�மைய �ட்டுப்படுத்தவும், 
�ற்றும் செபாருளின் �ாதிரிகளின் தேகாண அவுட்மை�ன் �ற்றும் 
�ிமைதமை! உங்கள் அனுப!த்தில் ஏற்றுக்செகாள்ளவும் 
செபாறுப்பாகும்.

இதற்குப் பரிகாரம் செ�ய்ய, முதலில் நம் பார்மை!மைய �ரியான 
திமை�யில் திருப்பி, பிறகு அந்த !ழியில் நடக்க தே!ண்டும். நாம் 
�ிந்தமைனயில் �ரியான �ாதிரிகமைள உரு!ாக்கி, செதாடர்ந்து 
அ!ற்மைறப் பார்க்க தே!ண்டும், அல்�து �கத்தான �ற்றும் 
உன்னத�ான !ாழ்க்மைகயில் அ!ற்மைற ஒருதேபாதும் செ�துக்க 
�ாட்தேடாம். தன்ன��ற்ற தன்மை�, நன்மை�, கருமைண, நீதி, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆதேராக்கியம், பரிசுத்தம், அன்பு - பரதே�ாகராஜ்யம் - ந�க்குள் ஆட்�ி
செ�ய்யட்டும், தே�லும் பா!ம், தேநாய் �ற்றும் �ரணம் இறுதியாக 
�மைறந்து தேபாகும் !மைர குமைறயும்.

அறி!ியமை� ஏற்றுக்செகாள்தே!ாம், உணர்வு-�ாட்�ியத்தின் 
அடிப்பமைடயில் அமைனத்து தேகாட்பாடுகமைளயும் மைக!ிடுதே!ாம், 
அபூரண �ாதிரிகள் �ற்றும் �ாமையயான இ�ட்�ியங்கமைளக் 
மைக!ிடுதே!ாம்; எனதே! ந�க்கு ஒரு கடவுள், ஒதேர �னம், �ற்றும் ஒரு
முழுமை�யான, அ!ரது செ�ாந்த �ிறந்த �ாதிரிகமைள 
உரு!ாக்குதே!ாம்.

11.   339 : 20 (என)-25

புற�த தேரா�ின் புராணங்கள் செதய்!த்மைதப் பற்றிய ஆன்�ீகக் 
கருத்துக்கு !ழி!குத்துள்ளதால், ந�து செபாருள் தேகாட்பாடுகள் 
ஆன்�ீகக் கருத்துக்களுக்கு அடிபணியும், !மைரயறுக்கப்பட்டமை! 
எல்மை�யற்றமை!, தேநாய் ஆதேராக்கியம், பா!ம் புனிதம், �ற்றும் 
கடவுளின் ராஜ்யம் !ரும் !மைர பூ�ி, செ�ார்க்கத்தில் உள்ளது தேபா�."

12.   202 : 17-23

கடவுளுமைடய ராஜ்யம் பூ�ியில் !ரும்தேபாது ந�து யாத்திமைரயின் 
நாட்கள் குமைற!தற்குப் பதி�ாகப் செபருகும்; ஏசெனன்றால், 
உண்மை�யான !ழி �ரணத்திற்குப் பதி�ாக !ாழ்க்மைகக்கு இட்டுச் 
செ�ல்கிறது, தே�லும் பூ�ிக்குரிய அனுப!ம் பிமைழயின் முடி!ிலிமையயும் 
உண்மை�யின் எல்மை�யற்ற திறன்கமைளயும் செ!ளிப்படுத்துகிறது, இதில்
கடவுள் �னிதனுக்கு பூ�ி முழு!திலும் ஆதிக்கம் செ�லுத்துகிறார்.

13.   573 : 29-2

அன்தேப துன்பப்படுப!தேர, �ன உறுதியுடன் இருங்கள், ஏசெனன்றால் 
இந்த உண்மை� எப்தேபாதா!து ஒரு!ிதத்தில் நிச்�ய�ாக தேதான்றும். 
இனி !லி இருக்காது, எல்�ா கண்ணீரும் துமைடக்கப்படும். இமைதப் 
படிக்கும் தேபாது, "கடவுளுமைடய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது" 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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என்ற இதேயசு!ின் !ார்த்மைதகமைள நிமைன!ில் செகாள்ளுங்கள். 
எனதே! இந்த ஆன்�ிக உணர்வு தற்தேபாது �ாத்திய�ாகும்.

தின��ி கடமை�கள்

!ழங்கிய!ர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தின��ி செ4பம்

ஒவ்செ!ாரு நாளும் செEபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செ!ாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் !ா;"  செதய்வீக �த்தியம்,
!ாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகிய!ற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பா!ங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து !ி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய !ார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா�த்மைத !ளப்படுத்தி, அ!ற்மைற ஆளட்டும்!

�ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க5ாக்கங்கள் �ற்றும் செ�யல்களுக்கான விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்களின் தேநாக்கங்கள் அல்�து செ�யல்கமைள
!ிதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறி!ியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்த! !ிஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான !�திகமைளயும்,  பா!த்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �தேகாதரத்து!ம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகிய!ற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
க!னித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ா�மைன,  செ�ல்!ாக்கு செ�லுத்துதல் அல்�து த!றாக செ�ல்!ாக்கு
செ�லுத்துதல் ஆகிய!ற்றிலிருந்து !ிடு!ிக்கப்பட தே!ண்டும்.

�ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ா�மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்!து இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செ!ாரு உறுப்பினரின்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அ!ரது தமை�!ருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அ!ர் செ�ய்ய தே!ண்டிய கடமை�மைய �றக்கதே!ா
புறக்கணிக்கதே!ா கூடாது. அ!ருமைடய கிரிமையகளால் அ!ர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படு!ார், நியாயப்படுத்தப்படு!ார் அல்�து கண்டிக்கப்படு!ார்.

�ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த! அறி!ியல் தேத!ா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேEம்ஸ் மைபபிளின் தே!த தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த! அறி!ியல் பாடப்புத்தகம், அறி!ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தே!த!�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


