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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஆகஸ்ட் 8, 2021

தமை�ப்ப — ஆவி

ககால்டன் உமை�:  உபாக�ம் 4 : 36

"உன்மைன உபதேதசிக்கும்படிக்கு, பூ�ியிதே� த�து பெபரிய அக்கினிமைய
உனக்குக் காண்பித்தார்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: சங்கதீம் 91 : 1, 9-12, 15

1 உன்னத�ானவரின் �மை*விலிருக்கி*வன் 
சர்வவல்�வருமைடய நிழலில் தங்குவான்.

9 எனக்கு அமைடக்க��ாயிருக்கி* உன்னத�ான கர்த்தமைர 
உனக்குத் தாபர�ாகக்பெகாண்டாய்.

10 ஆமைகயால் பெபால்�ாப்பு உனக்கு தேநரிடாது, வாமைத உன் 
கூடாரத்மைத அணுகாது.

11 உன் வழிகளிபெ�ல்�ாம் உன்மைனக்காக்கும்படி உனக்காகத் 
தம்முமைடய தூதர்களுக்குக் கட்டமைளயிடுவார்.

12 உன் பாதம் கல்லில் இட*ாதபடிக்கு அவர்கள் உன்மைனத் 
தங்கள் மைககளில் ஏந்திக்பெகாண்டுதேபாவார்கள்.

15 அவன் என்மைன தேநாக்கிக் கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு 
�றுஉத்தரவு அருளிச்பெசய்தேவன்; ஆபத்தில் நாதேன 
அவதேனாடிருந்து, அவமைனத் தப்புவித்து, அவமைனக் 
கனப்படுத்துதேவன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 2ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 8, 2021
தமை�ப்ப: ஆவி

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 143 : 8, 10, 11

8 அதிகாமை�யில் உ�து கிருமைபமையக் தேகட்கப்பண்ணும், உம்மை� 
நம்பியிருக்கிதே*ன், நான் நடக்கதேவண்டிய வழிமைய எனக்குக் 
காண்பியும்; உம்�ிடத்தில் என் ஆத்து�ாமைவ உயர்த்துகிதே*ன்.

10 உ�க்குப் பிரிய�ானமைதச் பெசய்ய எனக்குப் தேபாதித்தருளும் நீதேர 
என் தேதவன்; உம்முமைடய நல்� ஆவி என்மைனச் பெசம்மை�யான 
வழியிதே� நடத்துவாராக.

11 கர்த்தாதேவ, உம்முமைடய நா�த்தினி�ித்தம் என்மைன உயிர்ப்பியும்; 
உம்முமைடய நீதியின்படி என் ஆத்து�ாமைவ இடுக்கத்திற்கு 
நீங்க�ாக்கிவிடும்.

2. சங்கீதம் 34 : 7, 8, 17, 18

7 கர்த்தருமைடய தூதன் அவருக்குப் பயந்தவர்கமைளச் சூழப் 
பாளய�ி*ங்கி அவர்கமைள விடுவிக்கி*ார்.

8 கர்த்தர் நல்�வர் என்பமைத ருசித்துப்பாருங்கள்; அவர்தே�ல் 
நம்பிக்மைகயாயிருக்கி* �னுஷன் பாக்கியவான்.

17 நீதி�ான்கள் கூப்பிடும்தேபாது கர்த்தர் தேகட்டு, அவர்கமைள 
அவர்களுமைடய எல்�ா உபத்திரவங்களுக்கும் 
நீங்க�ாக்கிவிடுகி*ார்.

18 பெநாறுங்குண்ட இருதயமுள்ளவர்களுக்குக் கர்த்தர் ச�ீப�ாயிருந்து,
நருங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்கமைள இரட்சிக்கி*ார்.

3. ஆதியாக�ம் 15 : 18 (கர்த்தர்) (க்கு 3rd ,)

18 … கர்த்தர் ஆபிராமுடன் ஒரு உடன்படிக்மைக பெசய்து: உம்முமைடய 
சந்ததியினருக்கு நான் இந்த தேதசத்மைதக் பெகாடுத்தேதன்,

4. ஆதியாக�ம் 16 : 1, 2 (நான்), 4, 6 (�ற்றும்)-10 (க்கு 2nd ,), 
15

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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1 ஆபிராமுமைடய �மைனவியாகிய சாராய்க்குப் 
பிள்மைளயில்�ாதிருந்தது. எகிப்து தேதசத்தாளாகிய ஆகார் என்னும் 
தேபர் பெகாண்ட ஒரு அடிமை�ப் பெபண் அவளுக்கு இருந்தாள்.

2 அடிமை�ப் பெபண்தேJாதேட தேசரும், ஒருதேவமைள அவளால் என் வீடு 
கட்டப்படும் என்*ாள். சாராயின் வார்த்மைதக்கு ஆபிராம் 
பெசவிபெகாடுத்தான்.

4 அவன் ஆகாதேராதேட தேசர்ந்ததேபாது, அவள் கர்ப்பந்தரித்தாள்; அவள் 
தான் கர்ப்பவதியானமைதக் கண்டதேபாது, தன் நாச்சியாமைர 
அற்ப�ாக எண்Jினாள்

6 அப்பெபாழுது சாராய் அவமைளக் கடின�ாய் நடத்தினபடியால் அவள் 
அவமைளவிட்டு ஓடிப்தேபானாள்.

7 கர்த்தருமைடய தூதனானவர் அவமைள வனாந்தரத்திதே� 
சூருக்குப்தேபாகி* வழியருதேக இருக்கி* நீரூற்*ண்மைடயில் கண்டு:

8 சாராயின் அடிமை�ப்பெபண்Jாகிய ஆகாதேர, எங்தேகயிருந்து 
வருகி*ாய்? எங்தேக தேபாகி*ாய்? என்று தேகட்டார்; அவள்: நான் என் 
நாச்சியாராகிய சாராமையவிட்டு ஓடிப்தேபாகிதே*ன் என்*ாள்.

9 அப்பெபாழுது கர்த்தருமைடய தூதனானவர்: நீ உன் 
நாச்சியாரண்மைடக்குத் திரும்பிப்தேபாய், அவள் மைகயின்கீழ் 
அடங்கியிரு என்*ார்.

10 பின்னும் கர்த்தருமைடய தூதனானவர் அவமைள தேநாக்கி: உன் 
சந்ததிமைய �ிகவும் பெபருகப்பண்ணுதேவன்.

15 ஆகார் ஆபிராமுக்கு ஒரு கு�ாரமைனப் பெபற்*ாள்; ஆபிராம் ஆகார் 
பெபற்* தன் கு�ாரனுக்கு இஸ்�தேவல் என்று தேபரிட்டான்.

5. ஆதியாக�ம் 17 : 1 (கர்த்தர்) (க்கு 2nd ,), 5 (க்கு ;), 15, 19 
(க்கு :), 20 (க்கு 3rd,), 20 (�ற்றும் நான்), 21 (க்கு 1st ,)

1 ... கர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் தரிசன�ாகி.
5 இனி உன் தேபர் ஆபிராம் என்னப்படா�ல், உன் தேபர் ஆபிரகாம் 

என்னப்படும்.
15 பின்னும் தேதவன் ஆபிரகாமை� தேநாக்கி: உன் �மைனவி சாராமைய 

இனி சாராய் என்று அமைழயாதிருப்பாயாக; சாராள் என்பது 
அவளுக்குப் தேபராயிருக்கும்.

19 அப்பெபாழுது தேதவன்: உன் �மைனவியாகிய சாராள் நிச்சய�ாய் 
உனக்கு ஒரு கு�ாரமைனப் பெபறுவாள், அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று 
தேபரிடுவாயாக.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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20 இஸ்�தேவலுக்காகவும் நீ பெசய்த விண்Jப்பத்மைதக் தேகட்தேடன்; நான் 
அவமைன ஆசீர்வதித்து...அவமைனப் பெபரிய Dாதியாக்குதேவன்.

21 ஈசாக்தேகாதேட நான் என் உடன்படிக்மைகமைய ஏற்படுத்துதேவன் என்*ார்.

6. ஆதியாக�ம் 21: 3, 8 (க்கு :), 9, 10, 12 (க்கு 2nd ;), 14 (க்கு :), 
15, 17, 18 (க்கு ;), 19, 20 (க்கு 1st ;)

3 அப்பெபாழுது ஆபிரகாம் தனக்குச் சாராள் பெபற்* கு�ாரனுக்கு 
ஈசாக்கு என்று தேபரிட்டான்.

8 பிள்மைள வளர்ந்து, பால் �*ந்தது.
9 பின்பு எகிப்து தேதசத்தாளாகிய ஆகார் ஆபிரகாமுக்குப் பெபற்* 

கு�ாரன் பரியாசம்பண்ணுகி*மைதச் சாராள் கண்டு,
10 ஆபிரகாமை� தேநாக்கி: இந்த அடிமை�ப் பெபண்மைJயும் அவள் 

�கமைனயும் பு*ம்தேப தள்ளும்; இந்த அடிமை�ப் பெபண்Jின் �கன் 
என் கு�ாரனாகிய ஈசாக்தேகாதேட சுதந்தரவாளியாயிருப்பதில்மை� 
என்*ான்.

12 அப்பெபாழுது தேதவன் ஆபிரகாமை� தேநாக்கி: அந்தப் பிள்மைளமையயும், 
ஈசாக்கினிடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும்; ஆத�ால் சாராள் 
உனக்குச் பெசால்வபெதல்�ாவற்மை*யும் தேகள்.

14 ஆபிரகாம் அதிகாமை�யில் எழுந்து, அப்பத்மைதயும் ஒரு துருத்தி 
தண்Jீமைரயும் எடுத்து, ஆகாருமைடய தேதாளின்தே�ல் மைவத்துப் 
பிள்மைளமையயும் ஒப்புக்பெகாடுத்து, அவமைள அனுப்பிவிட்டான்.

15 துருத்தியிலிருந்த தண்Jீர் பெச�வழிந்தபின்பு, அவள் பிள்மைளமைய 
ஒரு பெசடியின்கீதேழ விட்டு,

17 தேதவன் பிள்மைளயின் சத்தத்மைதக் தேகட்டார்; தேதவதூதன் 
வானத்திலிருந்து ஆகாமைரக் கூப்பிட்டு ஆகாதேர, உனக்கு என்ன 
சம்பவித்தது, பயப்படாதேத, பிள்மைளயிருக்கும் இடத்திதே� தேதவன் 
அவன் சத்தத்மைதக் தேகட்டார்.

18 நீ எழுந்து பிள்மைளமைய எடுத்து அவமைன உன் மைகயினால் 
பிடித்துக்பெகாண்டுதேபா.

19 தேதவன் அவளுமைடய கண்கமைளத் தி*ந்தார்; அப்பெபாழுது அவள் 
ஒரு தண்Jீர்த் துரமைவக் கண்டு, தேபாய், துருத்தியிதே� தண்Jீர் 
நிரப்பி, பிள்மைளக்குக் குடிக்கக் பெகாடுத்தாள்.

20 தேதவன் பிள்மைளயுடதேன இருந்தார்.
7. 1 பகா�ிந்தியர் 2 : 5 (உங்கள்), 9-16

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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5 என் தேபச்சும் என் பிரசங்கமும் �னுஷ ஞானத்திற்குரிய 
நயவசனமுள்ளதாயிரா�ல், ஆவியினாலும் பெப�த்தினாலும் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாயிருந்தது.

9 எழுதியிருக்கி*படி: தேதவன் தம்�ில் அன்புகூருகி*வர்களுக்கு 
ஆயத்தம்பண்Jினமைவகமைளக் கண் காJவு�ில்மை�, 
காதுதேகட்கவு�ில்மை�, அமைவகள் �னுஷனுமைடய இருதயத்தில் 
தேதான்*வு�ில்மை�;

10 ந�க்தேகா தேதவன் அமைவகமைளத் த�து ஆவியினாதே� 
பெவளிப்படுத்தினார்; அந்த ஆவியானவர் எல்�ாவற்மை*யும், 
தேதவனுமைடய ஆழங்கமைளயும், ஆராய்ந்திருக்கி*ார்.

11 �னுஷனிலுள்ள ஆவிதேயயன்*ி �னுஷரில் எவன் 
�னுஷனுக்குரியமைவகமைள அ*ிவான்? அப்படிப்தேபா�, 
தேதவனுமைடய ஆவிதேயயன்*ி, ஒருவனும் தேதவனுக்குரியமைவகமைள 
அ*ிய�ாட்டான்.

12 நாங்கதேளா உ�கத்தின் ஆவிமையப்பெப*ா�ல், தேதவனால் 
எங்களுக்கு அருளப்பட்டமைவகமைள அ*ியும்படிக்கு தேதவனிலிருந்து 
பு*ப்படுகி* ஆவிமையதேய பெபற்தே*ாம்.

13 அமைவகமைள நாங்கள் �னுஷஞானம் தேபாதிக்கி* வார்த்மைதகளாதே�
தேபசா�ல், பரிசுத்த ஆவி தேபாதிக்கி* வார்த்மைதகளாதே� தேபசி, 
ஆவிக்குரியமைவகமைள ஆவிக்குரியமைவகதேளாதேட 
சம்பந்தப்படுத்திக்காண்பிக்கிதே*ாம்.

14 பெDன்�சுபாவ�ான �னுஷதேனா தேதவனுமைடய 
ஆவிக்குரியமைவகமைள ஏற்றுக்பெகாள்ளான்; அமைவகள் அவனுக்குப் 
மைபத்திய�ாகத் தேதான்றும்; அமைவகள் ஆவிக்தேகற்*பிரகார�ாய் 
ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகி*மைவகளானதால், அமைவகமைள 
அ*ியவு�ாட்டான்.

15 ஆவிக்குரியவன் எல்�ாவற்மை*யும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கி*ான்; 
ஆனாலும் அவன் �ற்பெ*ாருவனாலும் ஆராய்ந்து 
நிதானிக்கப்படான்.

16 கர்த்தருக்குப் தேபாதிக்கத்தக்கதாக அவருமைடய சிந்மைதமைய 
அ*ிந்தவன் யார்? எங்களுக்தேகா கி*ிஸ்துவின் சிந்மைத 
உண்டாயிருக்கி*து.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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1. 89 : 20-21

பு�ன்கள் அமை�தியாக இருக்கும்தேபாது ஆவி, கடவுள், தேகட்கப்படுகி*து.

2. 210 : 5-6

கி*ிஸ்தவத்தின் தேகாட்பாடும் ஆதாரமும் ஆன்�ீக உJர்வால் 
அ*ியப்படுகின்*ன.

3. 505 : 16-28

ஆவி நனமைவ தே�ம்படுத்துகி*து �ற்றும் எல்�ா உண்மை�களிலும் 
வழிநடத்துகி*து. சங்கீதக்காரன் இவ்வாறு கூறுகி*ார்: "ப� நீர் 
சத்தங்கமைள விட உயர்ந்த இமை*வன், ஆம், கடலின் வலிமை�யான 
அமை�கமைள விட வலிமை�யானவன்." ஆன்�ீக நன்மை� என்பது ஆன்�ீக 
நன்மை�யின் பகுத்த*ிவு. புரிந்துபெகாள்வது என்பது உண்மை�யான 
�ற்றும் உண்மை�யற்*வற்றுக்கு இமைடதேயயான எல்மை� நிர்Jயம் 
ஆகும். ஆன்�ீக புரிதல் �னம், - வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு - 
ஆகியவற்மை* பெவளிப்படுத்துகி*து �ற்றும் பெதய்வீக உJர்மைவ 
நிரூபிக்கி*து, கி*ிஸ்தவ அ*ிவியலில் பிரபஞ்சத்தின் ஆன்�ீக 
ஆதாரத்மைத அளிக்கி*து.

இந்த புரிதல் அ*ிவார்ந்ததல்�, அ*ிவார்ந்த சாதமைனகளின் 
விமைளவாக இல்மை�; இது பெவளிச்சத்திற்கு பெகாண்டுவரப்பட்ட 
எல்�ாவற்*ின் உண்மை�.

4. 506 : 18-21

ஆவியானவர், கடவுதேள, அ*ியப்படாத எண்Jங்கமைள அவற்*ின் 
சரியான தேசனல்களில் தேசகரிக்கி*ார், தே�லும் இந்த எண்Jங்கமைள 
பெவளிப்படுத்துகி*ார், அவர் ஒரு புனித தேநாக்கத்தின் இதழ்கமைளத் 
தி*க்கும்தேபாதும், அந்த தேநாக்கம் தேதான்றும்.

5. 512 : 8-16

ஆவி என்பது வலிமை�, இருப்பு �ற்றும் சக்தி ஆகியவற்*ால் 
கு*ிக்கப்படுகி*து, தே�லும் புனித எண்Jங்களால், அன்பினால் 
சி*குகள். அவரது பிரசன்னத்தின் இந்த தேதவமைதகள், புனித�ான 
குற்*ச்சாட்டுடன், �னதின் ஆன்�ீக வளி�ண்ட�த்தில் ஏராள�ாக 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உள்ளன, இதன் விமைளவாக அவற்*ின் பெசாந்த குJாதிசயங்கமைள 
�ீண்டும் உருவாக்குகின்*ன. அவற்*ின் தனிப்பட்ட வடிவங்கள் 
ந�க்குத் பெதரியாது, ஆனால் அவற்*ின் இயல்புகள் கடவுளின் 
இயல்புடன் இமைJந்தமைவ என்பமைத நாம் அ*ிதேவாம்; ஆன்�ீக 
ஆசீர்வாதங்கள், இவ்வாறு வமைகப்படுத்தப்படுகின்*ன, அமைவ 
பெவளிப்பு*�ய�ாக்கப்பட்டமைவ, ஆனால் அகநிமை�, விசுவாச 
நிமை�கள் �ற்றும் ஆன்�ீக நிமை�ப்பாடு.

6. 308 : 14-15

ஆத்�ாவால் ஈர்க்கப்பட்ட தேதசபக்தர்கள் சத்தியத்தின் குரமை�க் 
தேகட்டார்கள், �னிதன் �னிதனுடன் தேபசுவமைதப் தேபா�தேவ கடவுதேளாடு
நனவுடன் தேபசினான்.

7. 84 : 3-13

பண்மைடய தீர்க்கதரிசிகள் தங்கள் பெதாமை�தேநாக்மைக ஒரு ஆன்�ீக, 
தவ*ான நிமை�ப்பாட்டில் இருந்து பெபற்*னர், தீமை� �ற்றும் 
புமைனகமைதக்கான தவ*ான உண்மை�மைய முன்ன*ிவிப்பதன் மூ�ம் 
அல்�, - எதிர்கா�ம் �ற்றும் �னித நம்பிக்மைகயின் அடித்தளத்திலிருந்து 
கJிப்பது. இருப்பது உண்மை�க்கு இமைசவாக இருக்க விஞ்ஞானத்தில் 
தேபாது�ான அளவு முன்தேனறும்தேபாது, ஆண்கள் விருப்ப�ில்�ா�ல் 
பார்ப்பனர்களாகவும் தீர்க்கதரிசிகளாகவும் �ாறுகி*ார்கள், தேபய்கள், 
ஆவிகள் அல்�து தேதவமைதகளால் அல்�, ஆனால் ஒதேர ஆவியால் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகி*ார்கள். கடந்த கா�த்மைதயும், நிகழ்கா�த்மைதயும், 
எதிர்கா�த்மைதயும் அ*ிந்து பெகாள்வது, இந்த �னதுடன் 
ஒத்துப்தேபாகின்*, எப்தேபாதும் இருக்கும், பெதய்வீக �னம் �ற்றும் 
சிந்தமைனயின் தனிச்சி*ப்பு.

8. 581 : 4-7

ஏஞ்சல்ஸ். கடவுளின் எண்Jங்கள் �னிதனுக்குச் பெசல்கின்*ன; 
ஆன்�ீக உள்ளுJர்வு, தூய்மை�யான �ற்றும் சரியானது; நன்மை�, 
தூய்மை� �ற்றும் அழியாத தன்மை� ஆகியவற்*ின் உத்தேவகம், அமைனத்து
தீமை�, சிற்*ின்பம் �ற்றும் இ*ப்பு ஆகியவற்மை* எதிர்க்கி*து.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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9. 298 : 25-30

தேதவதூதர்கள் �னிதர்களாக இல்மை�,  வி�ங்குகளின் குJங்கமைள
தங்கள் சி*குகளில் வளர்த்துக் பெகாள்கி*ார்கள்;  ஆனால் அவர்கள்
வான பார்மைவயாளர்கள், ஆன்�ீகத்தில் ப*க்கி*ார்கள், பெபாருள் அல்�,
பின்கள்.  தேதவதூதர்கள் கடவுளிட�ிருந்து வந்த தூய எண்Jங்கள்,
சத்தியம் �ற்றும் அன்பால் சி*குகள்,  அவர்களின் தனித்துவம் எதுவாக
இருந்தாலும் சரி.

10.   299 : 7-17

என் தேதவதூதர்கள் உயர்ந்த எண்Jங்கள், ஏதேதா கல்�மை*யின் 
வாசலில் தேதான்றுகி*ார்கள், அதில் �னித நம்பிக்மைக அதன் 
அருமை�யான பூ�ிக்குரிய நம்பிக்மைககமைள புமைதத்துவிட்டது. பெவள்மைள 
விரல்களால் அமைவ ஒரு புதிய �ற்றும் புகழ்பெபற்* நம்பிக்மைகமைய 
தேநாக்கி, வாழ்க்மைகயின் உயர்ந்த இ�ட்சியங்களுக்கும் அதன் 
சந்தேதாஷங்களுக்கும் சுட்டிக்காட்டுகின்*ன. தேதவதூதர்கள் கடவுளின் 
பிரதிநிதிகள். இந்த தே�ல்தேநாக்கி உயரும் �னிதர்கள் ஒருதேபாதும் சுய, 
பாவம், அல்�து பெபாருள் சார்ந்த தன்மை�க்கு இட்டுச் பெசல்வதில்மை�, 
ஆனால் எல்�ா நன்மை�களின் பெதய்வீகக் தேகாட்பாட்டிற்கும் 
வழிகாட்டுகி*ார்கள், அங்கு ஒவ்பெவாரு உண்மை�யான தனித்துவமும், 
உருவமும், கடவுளின் சாயலும் கூடும். இந்த ஆன்�ீக வழிகாட்டிகளுக்கு 
அவர்கள் �ிகுந்த கவனம் பெசலுத்துவதன் மூ�ம் அவர்கள் எங்களுடன் 
தங்கியிருக்கி*ார்கள், தே�லும் "தேதவதூதர்கமைள அ*ியா�ல்" 
�கிழ்விக்கிதே*ாம்.

11.   95 : 28-3

முட்டாள்தன�ான �ாமையகளால் ஈர்க்கப்பட்ட உ�கம், குழந்மைத 
பருவத்தின் பெதாட்டிலில் தூங்கிக் பெகாண்டிருக்கி*து, 
�Jிதேநரங்கமைளக் கனவு காண்கி*து. பெபாருள் உJர்வு இருப்பு 
உண்மை�கமைள பெவளிப்படுத்தாது; ஆனால் ஆன்�ீக உJர்வு �னித 
நனமைவ நித்திய சத்திய�ாக உயர்த்துகி*து. �னிதகு�ம் பெ�துவாக 
பாவ உJர்வில் இருந்து ஆன்�ீக புரிதலுக்கு முன்தேனறுகி*து; 
எல்�ாவற்மை*யும் சரியாகக் கற்றுக்பெகாள்ள விருப்ப�ில்�ா�ல், 
கி*ிஸ்தவ�ண்ட�த்மைத சங்கிலிகளால் பிமைJக்கி*து.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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12.   265 : 3-9

உண்மை� �ற்றும் அன்பின் பெபாக்கிஷங்கள் விரிவமைடவதால் ஆன்�ீக 
இருப்மைப �னிதன் விகிதாச்சாரத்தில் புரிந்துபெகாள்கி*ான். �னிதர்கள்
கடவுமைள ஈர்க்க தேவண்டும், அவற்*ின் பாசங்களும் தேநாக்கங்களும் 
ஆன்�ீக�ாக வளர தேவண்டும், - அமைவ இருப்பது பற்*ிய பரந்த 
விளக்கங்களுக்கு அருகில் இருக்க தேவண்டும், தே�லும் 
எல்மை�யற்*மைதப் பற்*ிய சரியான உJர்மைவப் பெப* தேவண்டும் - 
பாவமும் இ*ப்பும் தள்ளிப்தேபாடப்பட தேவண்டும்.

13.   574 : 25-30

இமைதப் பற்*ி தேயாசித்துப் பாருங்கள், அன்புள்ள வாசகதேர, அது 
உங்கள் கண்களிலிருந்து சாக்கமைடத் தூக்கும், பெ�ன்மை�யான 
சி*குகள் பெகாண்ட பு*ா உங்கள் �தீு இ*ங்குவமைத நீங்கள் 
காண்பீர்கள். உங்கள் துன்ப உJர்வு தேகாப�ாகவும் துன்ப�ாகவும் 
கருதும் சூழ்நிமை�, அன்பு ஒரு தேதவமைதமைய அ*ியா�ல் �கிழ்விக்கும்.

14.   174 : 9-14

சிந்தமைனயின் அடிச்சுவடுகள்,  பெபாருள் நிமை�ப்பாடுகளுக்கு தே�தே�
உயர்ந்து,  பெ�துவாக உள்ளன,  தே�லும் பயJிக்கு ஒரு நீண்ட இரமைவக்
காட்டுகின்*ன;  ஆனால் அவருமைடய பிரசன்னத்தின் தேதவதூதர்கள் -
"இரவு பெவகுதூரம் கழிந்திருக்கும் தேபாது,  நாள் பெநருங்கிவிட்டது"  என்று
பெசால்லும் ஆன்�ீக உள்ளுJர்வு - இருளில் நம் பாதுகாவ�ர்கள்.

15.   224 : 22-27

ஒரு உயர்ந்த �ற்றும் �ிகவும் நமைடமுமை* கி*ிஸ்தவம், நீதிமைய 
நிரூபித்தல் �ற்றும் தேநாய் �ற்றும் ஆதேராக்கியத்தில் �னிதர்களின் 
தேதமைவகமைளப் பூர்த்தி பெசய்வது, இந்த யுகத்தின் வாசலில் நிற்கி*து, 
தேசர்க்மைகக்குத் தட்டுகி*து. இந்த தேதவதூதர் வருமைகயாளரின் கதமைவ 
நீங்கள் தி*ப்பீர்களா அல்�து மூடுவீர்களா, அவர் அமை�தியான 
�னநிமை�யுடன் வருகி*ார், அவர் �தியம் ஆJாதிக்கத்திற்கு 
பமைழயவராக வந்தார்.

16.   559 : 8-16

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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விஞ்ஞான சிந்தமைனயின் "இன்னும், சி*ிய குரல்" கண்டம் �ற்றும் கடல் 
வழியாக உ�கின் பெதாமை�தூர எல்மை�க்கு எட்டுகி*து. சத்தியத்தின் 
பெசவிக்கு பு�ப்படாத குரல், �னித �னதில், "சிங்கம் கர்Dிக்கும்தேபாது 
தேபா�." இது பாமை�வனத்திலும், பயத்தின் இருண்ட இடங்களிலும் 
தேகட்கப்படுகி*து. இது தீமை�யின் "ஏழு இடி" கமைளத் தூண்டுகி*து, 
தே�லும் ரகசிய தேடான்களின் முழு டயபசமைனயும் உச்சரிக்க அவர்களின் 
�மை*ந்திருக்கும் சக்திகமைளத் தூண்டுகி*து. சத்தியத்தின் சக்தி 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, - பிமைழயின் அழிவில் பெவளிப்படுகி*து.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினச�ி ப1பம்

ஒவ்பெவாரு நாளும் பெDபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  பெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்*ின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பெப*ட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மை* ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் தேநாக்கங்கள் அல்�து பெசயல்கமைள
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைJப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அ*ிவியலில்,
பெதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகி*து;  ஒரு கி*ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதேகாதரத்துவம்,  பெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்*ிலும்
பிரதிபலிக்கி*ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ாசமைன,  பெசல்வாக்கு பெசலுத்துதல் அல்�து தவ*ாக பெசல்வாக்கு
பெசலுத்துதல் ஆகியவற்*ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஆகஸ்ட் 8, 2021
தமை�ப்ப: ஆவி

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பெசய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �*க்கதேவா
பு*க்கJிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேDம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி*ிஸ்தவ அ*ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ*ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


