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தமை�ப்ப — செபாருள்

ககால்டன் உமை�:  நீதிசெ�ாழிகள் 3 : 9

"உன் செபாருளாலும், உன் எல்�ா விமைளவின் முதற்ப�னாலும்
கர்த்தமை#க் கனம்பண்ணு."

செபாறுப்பு � ீதியான வா�ிப்பு:    �ங்கீதம் 37: 3, 4, 16, 18, 26,
29

3 கர்த்தமை# நம்பி நன்மை�செ�ய்; தேத�த்தில் குடியிருந்து �த்தியத்மைத 
தே�ய்ந்துசெகாள்.

4 கர்த்த#ிடத்தில் �ன�கிழ்ச்�ியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் 
தேவண்டுதல்கமைள உனக்கு அருள்செ�ய்வார்.

16 அதேநக துன்�ார்க்கருக்குள்ள செ�ல்வத்தி#ட்�ிமையப்பார்க்கிலும், 
நீதி�ானுக்குள்ள செகாஞ்�தே� நல்�து.

18 உத்த�ர்களின் நாட்கமைளக் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார்; அவர்கள் 
சுதந்த#ம் என்செறன்மைறக்கும் இருக்கும்.

26 அவன் நித்தம் இ#ங்கிக் கடன்செகாடுக்கிறான், அவன் �ந்ததி 
ஆ�ீர்வதிக்கப்படும்.

29 நீதி�ான்கள் பூ�ிமையச் சுதந்த#ித்துக்செகாண்டு, என்மைறக்கும் 
அதிதே� வா��ாயிருப்பார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பாடம் பி��ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. எக��ியா 9: 23, 24

23 ஞானி தன் ஞானத்மைதக்குறித்து தே�ன்மை�பா#ாட்டதேவண்டாம்; 
ப#ாக்கி#�ன் தன் ப#ாக்கி#�த்மைதக்குறித்து 
தே�ன்மை�பா#ாட்டதேவண்டாம்; ஐசுவ#ியவான் தன் 
ஐசுவ#ியத்மைதக்குறித்து தே�ன்மை�பா#ாட்டதேவண்டாம்;

24 தே�ன்மை�பா#ாட்டுகிறவன் பூ�ியிதே� கிருமைபமையயும் 
நியாயத்மைதயும் நீதிமையயும் செ�ய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்மைன 
அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறமைதக்குறித்தேத தே�ன்மை�பா#ாட்டக்கடவன் 
என்று கர்த்தர் செ�ால்லுகிறார்; இமைவகளின்தே�ல் 
பி#ிய�ாயிருக்கிதேறன் என்று கர்த்தர் செ�ால்லுகிறார்.

2. ஆதியாக�ம் 13 : 1 (ஆபி�ாம்), 2, 5-12, 14-18

1 ஆபி#ாமும், அவன் �மைனவியும், அவனுக்கு உண்டான யாவும், 
அவனுடதேன தே�ாத்தும், எகிப்மைத விட்டு, செதன்திமை�யில் 
வந்தார்கள்.

2 ஆபி#ாம் �ிருகAீவன்களும் செவள்ளியும் செபான்னு�ான 
ஆஸ்திகமைளயுமைடய �ீ�ானாயிருந்தான்.

5 ஆபி#ாமுடதேன வந்த தே�ாத்துக்கும் ஆடு�ாடுகளும் கூடா#ங்களும் 
இருந்தன.

6 அவர்கள் ஒரு�ித்துக் குடியிருக்க அந்தப் பூ�ி அவர்கமைளத் தாங்கக் 
கூடாதிருந்தது; அவர்களுமைடய ஆஸ்தி �ிகுதியாயிருந்தபடியால், 
அவர்கள் ஒரு�ித்து வா�ம்பண்ண ஏதுவில்�ா�ற்தேபாயிற்று.

7 ஆபி#ாமுமைடய �ந்மைததே�ய்பருக்கும் தே�ாத்துமைடய 
�ந்மைததே�ய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று. 
அக்கா�த்திதே� கானானியரும் செப#ி�ியரும் அத்தேத�த்தில் 
குடியிருந்தார்கள்.

8 ஆபி#ாம் தே�ாத்மைத தேநாக்கி: எனக்கும் உனக்கும், என் 
தே�ய்ப்பருக்கும் உன் தே�ய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் தேவண்டாம்; நாம் 
�தேகாத#ர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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9 இந்தத் தேத�செ�ல்�ாம் உனக்கு முன் இருக்கிறது அல்�வா? ந ீ
என்மைனவிட்டுப் பி#ிந்துதேபாக�ாம்; ந ீஇடதுபுறம் தேபானால், நான் 
வ�துபுறம் தேபாகிதேறன்; ந ீவ�துபுறம் தேபானால், நான் இடதுபுறம் 
தேபாகிதேறன் என்றான்.

10 அப்செபாழுது தே�ாத்து தன் கண்கமைள ஏசெறடுத்துப் பார்த்து; 
தேயார்தான் நதிக்கு அருகான ��பூ�ி முழுவதும் நீர்வளம் 
செபாருந்தினதாயிருக்கக் கண்டான். கர்த்தர் தே�ாதேதாமை�யும் 
செகாதே�ா#ாமைவயும் அழிக்கும்முன்தேன, தே�ாவாருக்குப் தேபாம் 
வழி�ட்டும் அது கர்த்தருமைடய தேதாட்டத்மைதப் தேபா�வும் எகிப்து 
தேத�த்மைதப்தேபா�வும் இருந்தது.

11 அப்செபாழுது தே�ாத்து தேயார்தானுக்கு அருகான ��பூ�ி 
முழுவமைதயும் செத#ிந்துசெகாண்டு, கிழக்தேக பி#யாணப்பட்டுப் 
தேபானான்; இப்படி அவர்கள் ஒருவமை# ஒருவர் விட்டுப் பி#ிந்தார்கள்.

12 ஆபி#ாம் கானான் தேத�த்தில் குடியிருந்தான்; தே�ாத்து அந்த 
தேயார்தானுக்கு அருகான ��பூ�ியிலுள்ள பட்டணங்களில் 
வா�ம்பண்ணி, தே�ாதேதாமுக்கு தேநதே# கூடா#ம் தேபாட்டான்.

13 தே�ாதேதா�ின் Aனங்கள் செபால்�ாதவர்களும் கர்த்தருக்கு முன்பாக 
�கா பாவிகளு�ாய் இருந்தார்கள்.

14 தே�ாத்து ஆபி#ாமை�விட்டுப் பி#ிந்தபின்பு, கர்த்தர் ஆபி#ாமை� 
தேநாக்கி: உன் கண்கமைள ஏசெறடுத்து, நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து 
வடக்தேகயும், செதற்தேகயும், கிழக்தேகயும், தே�ற்தேகயும் தேநாக்கிப்பார்.

15 நீ பார்க்கிற இந்தப் பூ�ி முழுவமைதயும் நான் உனக்கும் உன் 
�ந்ததிக்கும் என்மைறக்கும் இருக்கும்படி செகாடுத்து,

16 உன் �ந்ததிமையப் பூ�ியின் தூமைளப்தேபா�ப் செபருகப்பண்ணுதேவன்; 
ஒருவன் பூ�ியின் தூமைள எண்ணக்கூடு�ானால், உன் �ந்ததியும் 
எண்ணப்படும்.

17 நீ எழுந்து தேத�த்தின் நீளமும் அக�மும் எம்�ட்தேடா, அம்�ட்டும் 
நடந்து தி#ி; உனக்கு அமைதத் தருதேவன் என்றார்.

18 அப்செபாழுது ஆபி#ாம் கூடா#த்மைதப் செபயர்த்துக்செகாண்டுதேபாய், 
எபிதே#ானிலிருக்கும் �ம்தே#யின் ��பூ�ியில் தே�ர்ந்து குடியிருந்து, 
அங்தேக கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்மைதக் கட்டினான்.

3. 1 செகா�ிந்தியர் 3 : 6, 7

6 நான் நட்தேடன், அப்செபால்தே�ா நீர்ப்பாய்ச்�ினான், தேதவதேன 
விமைளயச்செ�ய்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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7 அப்படியிருக்க, நடுகிறவனாலும் ஒன்று�ில்மை�, 
நீர்ப்பாய்ச்சுகிறவனாலும் ஒன்று�ில்மை�, விமைளயச்செ�ய்கிற 
தேதவனாதே� எல்�ா�ாகும்.

4. 2 நாளாக�ம் 31 : 2 (எக�க்கியா)-8

2 எதே�க்கியா ஆ�ா#ியர் தே�வியருமைடய வகுப்புகமைள அவர்கள் 
வ#ிமை�களின்படிதேயயும் அவ#வமை# அவர்கள் 
ஊழியத்தின்படிதேயயும் திட்டப்படுத்தி, ஆ�ா#ியமை#யும் 
தே�வியமை#யும், �ர்வாங்கதகனபலிகமைளயும் 
��ாதானபலிகமைளயும் செ�லுத்தவும், கர்த்தருமைடய பாளயத்தின் 
வா�ல்களில் ஊழியஞ்செ�ய்து துதித்து ஸ்தேதாத்தி#ிக்கவும் 
ஒழுங்குப்படுத்தினான்.

3 #ாAா கர்த்தருமைடய நியாயப்பி#�ாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிதேய 
அந்தி�ந்திகளில் செ�லுத்ததேவண்டிய �ர்வாங்கதனபலிகளுக்கும், 
ஓய்வுநாட்களிலும் �ாதப்பிறப்புகளிலும் பண்டிமைககளிலும் 
செ�லுத்ததேவண்டிய �ர்வாங்க தகனபலிகளுக்கும் தன் 
ஆஸ்தியிலிருந்செதடுத்துத் தன் பங்மைகக் செகாடுத்தான.

4 ஆ�ா#ியரும் தே�வியரும் கர்த்தருமைடய நியாயப்பி#�ாணத்மைத 
உற்�ாக�ாய்க் மைகக்செகாள்ளும்படி அவர்களுக்கு#ிய பாகத்மைதக் 
செகாடுக்க Aனங்களுக்கும் எரு�தே��ின் குடிகளுக்கும் 
கட்டமைளயிட்டான்.

5 இந்த வார்த்மைத பி#�ித்த�ானதேபாது, இஸ்#தேவல் புத்தி#ர் 
தானியத்திலும், தி#ாட்�#�த்திலும், எண்செணயிலும், தேதனிலும், 
நி�த்தின் எல்�ா வ#த்திலும் முதற்ப�ன்கமைள 
தி#ளாகக்செகாண்டுவந்து, �க�த்திலும் த��பாகத்மைதப் 
ப#ிபூ#ண�ாய்க் செகாடுத்தார்கள்.

6 யூதாவின் பட்டணங்களில் குடியிருந்த இஸ்#தேவல் புத்தி#ரும், 
யூதாபுத்தி#ரும், �ாடுகளிலும் ஆடுகளிலும் த��பாகத்மைதயும், 
தங்கள் தேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் 
ப#ிசுத்தம்பண்ணப்பட்டமைவகளில் த��பாகத்மைதயும் 
செகாண்டுவந்து குவியல் குவிய�ாக மைவத்தார்கள்.

7 மூன்றாம் �ாதத்தில் குவியல் செ�ய்யத்செதாடங்கி ஏழாம் �ாதத்தில் 
முடித்தார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 எதே�க்கியாவும் பி#புக்களும் வந்து, அந்தக் குவியல்கமைளக் 
காணும்தேபாது, கர்த்தருக்கு ஸ்தேதாத்தி#ஞ்செ�லுத்தி, அவருமைடய 
Aன�ாகிய இஸ்#தேவமை�ப் புகழ்ந்தார்கள்.

5. 1 தீக�ாத்கதயு 6 : 17-19

17 இவ்வு�கத்திதே� ஐசுவ#ியமுள்ளவர்கள் இறு�ாப்பான 
�ிந்மைதயுள்ளவர்களாயி#ா�லும், நிமை�யற்ற ஐசுவ#ியத்தின் தே�ல் 
நம்பிக்மைக மைவயா�லும், நாம் அனுபவிக்கிறதற்குச் �க�வித 
நன்மை�கமைளயும் ந�க்குச் �ம்பூ#ண�ாய்க் செகாடுக்கிற Aவீனுள்ள 
தேதவன்தே�ல் நம்பிக்மைக மைவக்கவும்,

18 நன்மை� செ�ய்யவும், நற்கி#ிமையகளில் ஐசுவ#ியவான்களாகவும், 
தா#ாள�ாய்க் செகாடுக்கிறவர்களும், 
உதா#குணமுள்ளவர்களு�ாயிருக்கவும்,

19 நித்திய Aீவமைனப் பற்றிக்செகாள்ளும்படி வருங்கா�த்திற்காகத் 
தங்களுக்கு நல்� ஆதா#த்மைதப் செபாக்கிஷ�ாக மைவக்கவும் 
அவர்களுக்குக் கட்டமைளயிட

6. 2 செகா�ிந்தியர் 9: 6-11

6 பின்னும் நான் செ�ால்லுகிறசெதன்னசெவனில், �ிறுக 
விமைதக்கிறவன் �ிறுக அறுப்பான், செபருக விமைதக்கிறவன் செபருக 
அறுப்பான்.

7 அவனவன் வி�ன�ாயு�ல்�, கட்டாய�ாயு�ல்�, தன் �னதில் 
நிய�ித்தபடிதேய செகாடுக்கக்கடவன்; உற்�ாக�ாய்க் 
செகாடுக்கிறவனிடத்தில் தேதவன் பி#ிய�ாயிருக்கிறார்.

8 தே�லும், நீங்கள் எல்�ாவற்றிலும் எப்செபாழுதும் 
�ம்பூ#ணமுமைடயவர்களாயும், �க�வித நற்கி#ிமையகளிலும் 
செபருகுகிறவர்களாயு�ிருக்கும்படியாக, தேதவன் உங்களிடத்தில் 
�க�வித கிருமைபமையயும் செபருகச்செ�ய்ய வல்�வ#ாயிருக்கிறார்.

9 வா#ியிமைறத்தான், ஏமைழகளுக்குக் செகாடுத்தான், அவனுமைடய நீதி 
என்செறன்மைறக்கும் நிற்கும் என்று எழுதியிருக்கிறபடியாகும்.

10 விமைதக்கிறவனுக்கு விமைதமையயும், பு�ிக்கிறதற்கு ஆகா#த்மைதயும் 
அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விமைதமைய அளித்து, அமைதப் 
செபருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விமைளச்�மை� வர்த்திக்கச் 
செ�ய்வார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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11 தேதவனுக்கு எங்களால் ஸ்தேதாத்தி#முண்டாவதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் 
�ிகுந்த உதா#குணத்திதே� நீங்கள் எவ்விதத்திலும் 
�ம்பூ#ணமுள்ளவர்களாவீர்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 468 : 17 (செபாருள்)-24

செபாருள் என்பது நித்திய�ானது �ற்றும் மு#ண்பாடு �ற்றும் �ிமைதவுக்கு 
இய�ாது. தேவதம் இந்த வார்த்மைதமைய எபிதே#ய செ�ாழியில் 
பயன்படுத்துவதால், உண்மை�, வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு ஆகியமைவ 
செபாருள்: "எதிர்பார்த்த செபாருட்களின் செபாருள், பார்க்காத 
விஷயங்களின் ஆதா#ம்." �னம், ஆன்�ா அல்�து கடவுளின் ஒத்த 
செ�ால்�ான ஆவி �ட்டுதே� உண்மை�யான செபாருள். ஆன்�ீக பி#பஞ்�ம், 
தனிப்பட்ட �னிதன் உட்பட, ஒரு கூட்டு தேயா�மைன, இது ஆவியின் 
செதய்வீக செபாருமைள பி#திபலிக்கிறது.

2. 469 : 2-3

செபாருள் என்று அமைழக்கப்படுவது ஆவிக்குத் செத#ியாது, அதில் 
அமைனத்து செபாருட்களும் அடங்கும் �ற்றும் வாழ்க்மைக நித்திய�ானது.

3. 278 : 28-3

பாவம், வியாதி �ற்றும் இறப்பு என்று நாம் செ�ால்வது அமைனத்தும் 
�#ண நம்பிக்மைக. செபாருமைள பிமைழ என்று நாங்கள் வமை#யறுக்கிதேறாம்,
ஏசெனன்றால் அது வாழ்க்மைக, செபாருள் �ற்றும் புத்தி�ாலித்தனத்திற்கு 
எதி#ானது. ஆவி கணி��ானதாகவும் நித்திய�ாகவும் இருந்தால், 
அதன் இறப்புடன் கூடிய செபாருள் கணி��ாக இருக்க முடியாது. எது 
ந�க்குப் செபாருளாக இருக்க தேவண்டும், - தவறு, �ாறுதல், இறத்தல், 
பிறழ்வு �ற்றும் இறப்பு, அல்�து தவறாத, �ாறாத �ற்றும் அழியாத?

4. 311 : 26-7

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இயற்பியல் பு�ன்களால் அறியப்பட்ட செபாருள்கள் செபாருளின் 
உண்மை�த்தன்மை�மையக் செகாண்டிருக்கவில்மை�. அவர்கள் �ட்டுதே� 
�#ண நம்பிக்மைக அவர்கமைள அமைழக்கிறார்கள். செபாருள், பாவம் 
�ற்றும் இறப்பு ஆகியமைவ நிமைனத்தமைத இழந்து அல்�து வாழ்க்மைக 
அல்�து இருப்புக்கான உ#ிமை�தேகா#மை� இழக்கின்றன, ஏசெனனில் 
�னிதர்கள் தவறான வாழ்க்மைக உணர்வு, செபாருள் �ற்றும் 
புத்தி�ாலித்தனத்மைத விட்டுவிடுகிறார்கள். ஆனால் ஆன்�ீக, 
நித்திய �னிதன் இறப்பின் இந்த கட்டங்களால் செதாடப்படவில்மை�.

அறிவியலில் இருப்பதற்கான ஆன்�ீக உண்மை�களால் அறிவு என்று 
அமைழக்கப்படுவது தமை�கீழாக �ாற்றப்படுவதால், செபாருள் 
உணர்வால் கற்றமைவ அமைனத்தும் இழக்கப்பட தேவண்டும் என்பது 
எவ்வளவு உண்மை�. செபாருள் உணர்வு அருவ�ாக அமைழக்கப்படுவது 
செபாருள் என்று காணப்படுகிறது. செபாருள்-கனவு �மைறந்து, 
உண்மை� தேதான்றுவதால், செபாருளுக்கு என்ன செபாருள் 
தேதான்றுகிறது, எதுவு�ில்மை�.

5. 458 : 32-8

��ர் இருளிலிருந்து ஒளியாக �ாறுவதால், கிறிஸ்தவம் �தம் 
இயற்மைகயாகதேவ செபாருளில் இருந்து ஆவிக்கு �ாற கா#ண�ாகிறது. 
"கண் பார்க்காத அல்�து காது தேகட்காத" விஷயங்கமைள �னிதன் 
ஏற்றுக்செகாள்கிறான். பால் �ற்றும் Aான் ஒரு செதளிவான கவமை�மைய 
செகாண்டிருந்தனர், �னித �னிதன் தியாகத்தால் தவி# தேவறு எந்த உ�க 
�#ியாமைதமையயும் அமைடயவில்மை�, எனதேவ அவர் அமைனத்து 
உ�கத்மைதயும் மைகவிடுவதன் மூ�ம் ப#தே�ாக செ�ல்வங்கமைளப் செபற 
தேவண்டும். அப்செபாழுது உ�கத்தின் பா�ங்கள், தேநாக்கங்கள் �ற்றும் 
குறிக்தேகாள்களுடன் அவருக்கு செபாதுவான எதுவும் இருக்காது.

6. 252 : 15-23 (க்கு.), 31-8

செபாருள் உணர்வின் தவறான �ான்றுகள் ஆவியின் �ாட்�ியுடன் 
குறிப்பிடத்தக்க வமைகயில் தேவறுபடுகின்றன. செபாருள் உணர்வு அதன்
கு#மை� யதார்த்தத்தின் ஆணவத்துடன் உயர்த்தி கூறுகிறது:

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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நான் முற்றிலும் தேநர்மை�யற்றவன், அது யாருக்கும் செத#ியாது. நான் 
ஏ�ாற்ற முடியும், செபாய் செ�ால்��ாம், விபச்�ா#ம் செ�ய்ய�ாம், 
செகாள்மைள அடிக்க�ாம், செகாமை� செ�ய்ய�ாம், செ�ன்மை�யான நாக்கு 
செகாண்ட வில்�த்தனத்தால் நான் கண்டறிவமைதத் தவிர்க்கிதேறன். 
�ிருகம், உணர்வில் வஞ்�க�ானது, தேநாக்கத்தில் தே�ா�டி, எனது 
குறுகிய ஆயுமைள ஒரு க�ா நாளில் செ�ய்ய தேவண்டும்.

எதிர் �ாட்�ிமையத் தாங்கிய ஆவி, கூறுகிறது:

நான் ஆவி. �னிதன், அதன் உணர்வுகள் ஆன்�ீகம், என் �ாயல். அவர் 
எல்மை�யற்ற பு#ிதமை� பி#திபலிக்கிறார், ஏசெனன்றால் நான் முடிவிலி.
ப#ிசுத்தத்தின் அழகு, இருப்பின் முழுமை�, அழியாத �கிமை�, - 
அமைனத்தும் என்னுமைடயது, ஏசெனன்றால் நான் கடவுள். நான் 
�னிதனுக்கு அழியாத தன்மை�மையக் செகாடுக்கிதேறன், ஏசெனன்றால் 
நான் உண்மை�. நான் எல்�ா ஆனந்தங்கமைளயும் தே�ர்த்து, 
அளிக்கிதேறன், ஏசெனன்றால் நான் காதல். நான் வாழ்க்மைகமையத் 
தருகிதேறன், ஆ#ம்பம் �ற்றும் முடிவு இல்�ா�ல், ஏசெனன்றால் நான் 
வாழ்க்மைக. நான் உயர்ந்தவன், எல்�ாவற்மைறயும் செகாடுக்கிதேறன், 
ஏசெனன்றால் நான் �னம். நான் எல்�ாவற்றிற்கும் செபாருள், 
ஏசெனன்றால் நான் நான்தான்.

7. 450 : 27-4

கடவுளிட�ிருந்து பி#ிக்கப்பட்ட வாழ்க்மைக, செபாருள் �ற்றும் 
புத்தி�ாலித்தனம் ஆகியவற்றில் உள்ள அபாயக#�ான 
நம்பிக்மைககமைள உணர்ந்தவர்கள், நம்பிக்மைகயில் எந்த தவறும் 
இல்மை� என்று செ�ால்� முடியு�ா? �ிருக காந்தத்தின் கூற்மைற 
அறிந்தால், அமைனத்து தீமை�களும் செபாருள், �ின்�ா#ம், வி�ங்கு 
இயல்பு �ற்றும் க#ி� வாழ்வில் உயிர், செபாருள் �ற்றும் நுண்ணறிவு 
ஆகியவற்றின் நம்பிக்மைகயுடன் இமைணகிறது, இமைவ �த்தியம் செ�ய்ய 
தேவண்டிய �ற்றும் அழிக்கும் பிமைழகள் என்பமைத யார் �றுப்பார்கள்? 
கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானிகள் அப்தேபாஸ்தலிக்க கட்டமைளயின் 
செதாடர்ச்�ியான அழுத்தத்தின் கீழ் செபாருள் உ�கத்திலிருந்து 
செவளிதேய வந்து தனித்தனியாக வாழ தேவண்டும்.

8. 239 : 5-10, 16-22

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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செ�ல்வம், புகழ் �ற்றும் �மூக அமை�ப்புகமைள எடுத்துச் செ�ல்லுங்கள், 
அமைவ கடவுளின் ��நிமை�யில் ஒரு துளியும் எமைடமையக் 
செகாண்டிருக்கவில்மை�, தே�லும் செகாள்மைக பற்றிய செதளிவான 
பார்மைவகமைளப் செபறுகிதேறாம். குழுக்கமைளப் பி#ித்து, தேநர்மை�யுடன் 
செ�ல்வத்மைத நிமை�நிறுத்துங்கள், �திப்பின் அடிப்பமைடயில் 
�திப்பிடவும், �னிதகு�த்மைதப் பற்றிய �ிறந்த பார்மைவகமைளப் 
செபறவும்.

நம் முன்தேனற்றத்மைத அறிய, நம் பா�ங்கள் எங்கு மைவக்கப்படுகின்றன,
யாமை# நாம் கடவுளாக ஒப்புக்செகாள்கிதேறாம், கீழ்ப்படிதேவாம் என்பமைத 
நாம் கற்றுக்செகாள்ள தேவண்டும். செதய்வீக அன்பு ந�க்கு 
செநருக்க�ாகவும், அன்பாகவும், தே�லும் உண்மை�யானதாகவும் 
�ாறினால், செபாருள் ஆவிக்கு அடிபணிவதாகும். நாம் பின்செதாடரும் 
செபாருள்கள் �ற்றும் நாம் செவளிப்படுத்தும் ஆவி ஆகியமைவ நம் 
நிமை�ப்பாட்மைட செவளிப்படுத்துகின்றன �ற்றும் நாம் எமைத 
செவல்கிதேறாம் என்பமைதக் காட்டுகின்றன.

9. 518 : 15-21

ஆவி நிமைறந்த செ�ல்வந்தர்கள் ஒரு செப#ிய �தேகாத#த்துவத்தில் 
ஏமைழகளுக்கு உதவுகிறார்கள், அமைனவருக்கும் ஒதே# செகாள்மைக அல்�து
தந்மைத உள்ளனர்; தே�லும், தன் �தேகாத#னின் தேதமைவமையப் பார்த்து 
அமைதச் �ப்மைள செ�ய்து, �ற்றவ#ின் நன்மை�க்காகத் தன்மைனத் தேதடும் 
�னிதன் பாக்கியவான். ��ர்கள் செ�ாட்டு வழியாக பி#கா�ிப்பதால் 
அமைனத்திலும் பி#கா�ிக்கும் குமைறந்த பட்� ஆன்�ீக தேயா�மைன, 
அழியாமை� �ற்றும் நற்குணத்திற்கு அன்பு செகாடுக்கிறது.

10.   21 : 9-14

�ீடர் ஆன்�ீக # ீதியில் முன்தேனறினால், அவர் உள்தேள நுமைழய 
முயல்கிறார். அவர் செதாடர்ந்து செபாருள் உணர்விலிருந்து வி�கி, 
ஆவியின் அழியாத விஷயங்கமைளப் பார்க்கிறார். தேநர்மை�யாக 
இருந்தால், அவர் ஆ#ம்பத்திலிருந்தேத ஆர்வத்துடன் இருப்பார், தே�லும் 
ஒவ்செவாரு நாளும் �#ியான திமை�யில் �ிறிது செபறுவார், கமைட�ியாக 
அவர் �கிழ்ச்�ியுடன் தனது படிப்மைப முடிக்கும் வமை#.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தின��ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�#ி தேபக்கர் எடி

தின��ி செ1பம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செAபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பின#ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய #ாஜ்யம் 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, கட்டுமை# 8, பி#ிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் செ�யல்களுக்கான விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்களின் தேநாக்கங்கள் அல்�து செ�யல்கமைள
விதே#ாததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �தேகாத#த்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பி#திபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  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
புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கி#ிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமை# 8, பி#ிவு. 6

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி#�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயா#ிக்கப்பட்டது. இது தே�#ி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேAம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


