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தமை�ப்ப — இமை�வன்

ககால்டன் உமை�:  சங்கீதம் 19 : 1

"வானங்கள் தேதவனுமைடய �கிமை�மைய வெவளிப்படுத்துகி�து,
ஆகாயவிரிவு அவருமைடய கரங்களின் கிரிமையமைய அ�ிவிக்கி�து."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 18 :
30-35

30 தேதவனுமைடய வழி உத்த��ானது: கர்த்தருமைடய வசனம் 
புட�ிடப்பட்டது; தம்மை� நம்புகி� அமைனவருக்கும் அவர் 
தேகடக�ாயிருக்கி�ார்.

31 கர்த்ததேரயல்�ா�ல் தேதவன் யார்? நம்முமைடய 
தேதவமைனயன்�ிக் கன்�மை�யும் யார்?

32 என்மைனப் ப�த்தால் இமைடகட்டி, என் வழிமையச் 
வெசவ்மைவப்படுத்துகி�வர் தேதவதேன.

33 அவர் என் கால்கமைள �ான்களுமைடய கால்கமைளப்தேபா�ாக்கி, 
என்னுமைடய உயர்த�ங்களில் என்மைன நிறுத்துகி�ார்.

34 வெவண்க� வில்லும் என் புயங்களால் வமைளயும்படி, என் 
மைககமைள யுத்தத்திற்குப் பழக்குவிக்கி�ார்.

35 உம்முமைடய இரட்சிப்பின் தேகடகத்மைதயும் எனக்குத் தந்தீர்; 
உம்முமைடய வ�துகரம் என்மைனத் தாங்குகி�து, உம்முமைடய 
காருணியம் என்மைனப் வெபரியவனாக்கும்.

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

மைபபிளிலிருந்து

1. ஏசாயா 61: 10, 11

10 கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் �கிழுகிதே�ன்; என் தேதவனுக்குள் என் 
ஆத்து�ா களிகூர்ந்திருக்கி�து; �ணவாளன் ஆபரணங்களினால் 
தன்மைன அ�ங்கரித்துக்வெகாள்ளுகி�தற்கும், �ணவாட்டி 
நமைககளினால் தன்மைனச் சிங்காரித்துக்வெகாள்ளுகி�தற்கும் 
ஒப்பாக, அவர் இரட்சிப்பின் வஸ்திரங்கமைள எனக்கு உடுத்தி, 
நீதியின் சால்மைவமைய எனக்குத் தரித்தார்.

11 பூ�ி தன் பூண்டுகமைள விமைளவிப்பதுதேபா�வும் தேதாட்டம் தன்னில் 
விமைதக்கப்பட்டமைவகமைள முமைளவிப்பதுதேபா�வும் கர்த்தராகிய 
ஆண்டவர் எல்�ா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதிமையயும் துதிமையயும் 
முமைளக்கப்பண்ணுவார்.

2. 2 சாமுகவல் 22 : 1 (தாவீமைத)-7, 14-22

1 கர்த்தர் தாவீமைத அவனுமைடய எல்�ாச் சத்துருக்களின் மைகக்கும், 
சவுலின் மைகக்கும், நீங்க�ாக்கி விடுவித்ததேபாது, கர்த்தருக்கு 
முன்பாகப் பாடின பாட்டு:

2 கர்த்தர் என் கன்�மை�யும், என் தேகாட்மைடயும், என் ரட்சகரு�ானவர்.
3 தேதவன் நான் நம்பியிருக்கி� துருக்கமும், என் தேகடகமும், என் 

ரட்சணியக்வெகாம்பும், என் உயர்ந்த அமைடக்க�மும், என் புகலிடமும், 
என் ரட்சகரு�ானவர்; என்மைன வல்�டிக்கு நீங்க�ாக்கி 
ரட்சிக்கி�வர் அவதேர.

4 ஸ்துதிக்குப் பாத்திரராகிய கர்த்தமைர தேநாக்கிக் கூப்பிடுதேவன்; 
அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்க�ாக்கி ரட்சிக்கப்படுதேவன்.

5 �ரண அமை�கள் என்மைனச் சூழ்ந்துவெகாண்டு துர்ச்சனப்பிரவாகம் 
என்மைனப்பயப்படுத்தினது.

6 பாதாளக் கட்டுகள் என்மைனச் சூழ்ந்துவெகாண்டது; 
�ரணக்கண்ணிகள் என்தே�ல் விழுந்தது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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7 எனக்கு உண்டான வெநருக்கத்திதே� கர்த்தமைர தேநாக்கிக் கூப்பிட்டு, 
என் தேதவமைன தேநாக்கி அபய�ிட்தேடன்; த�து ஆ�யத்திலிருந்து என் 
சத்தத்மைதக் தேகட்டார், என் கூப்பிடுதல் அவர் வெசவிகளில் ஏ�ிற்று.

14 கர்த்தர் வானத்திலிருந்து குமு�ி, உன்னத�ானவர் த�து சத்தத்மைத 
வெதானிக்கப்பண்ணினார்.

15 அவர் அம்புகமைள எய்து, அவர்கமைளச் சித� அடித்து, 
�ின்னல்கமைளப் பிரதேயாகித்து, அவர்கமைளக் க�ங்கப்பண்ணினார்.

16 கர்த்தருமைடய கண்டிதத்தினாலும், அவருமைடய நாசியின் சுவாசக் 
காற்�ினாலும் சமுத்திரத்தின் �தகுகள் தி�வுண்டு, பூத�த்தின் 
அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டது.

17 உயரத்திலிருந்து அவர் மைக நீட்டி, என்மைனப் பிடித்து, 
ஜ�ப்பிரவாகத்திலிருக்கி� என்மைனத் தூக்கிவிட்டார்.

18 என்னிலும் ப�வான்களாயிருந்த என் ப�த்த சத்துருவுக்கும் என் 
பமைகஞருக்கும் என்மைன விடுவித்தார்.

19 என் ஆபத்துநாளிதே� எனக்கு எதிரிட்டு வந்தார்கள்; கர்த்ததேரா 
எனக்கு ஆதரவாயிருந்தார்.

20 என்தே�ல் அவர் பிரிய�ாயிருந்தபடியால், விசா��ான இடத்திதே� 
என்மைனக் வெகாண்டுவந்து, என்மைனத் தப்புவித்தார்.

21 கர்த்தர் என் நீதிக்குத்தக்கதாக எனக்குப் பதில் அளித்தார்; என் 
மைககளின் சுத்தத்திற்குத்தக்கதாக எனக்குச் சரிக்கட்டினார்.

22 கர்த்தருமைடய வழிகமைளக் காத்துக்வெகாண்டுவந்தேதன; நான் என் 
தேதவனுக்குத் துதேராகம்பண்ணினதில்மை�.

3. ஏசாயா 12 : 2-6

2 இதேதா, தேதவதேன என் இரட்சிப்பு; நான் பயப்படா�ல் 
நம்பிக்மைகயாயிருப்தேபன்; கர்த்தராகிய தேயதேகாவா என் வெப�னும், 
என் கீதமு�ானவர்; அவதேர எனக்கு இரட்சிப்பு�ானவர்.

3 நீங்கள் இரட்சிப்பின் ஊற்றுகளிலிருந்து �கிழ்ச்சிதேயாதேட 
தண்ணீர்வெ�ாண்டுவெகாள்வீர்கள்.

4 அக்கா�த்திதே� நீங்கள் வெசால்வது: கர்த்தமைரத் துதியுங்கள்; அவர் 
நா�த்மைதத் வெதாழுதுவெகாள்ளுங்கள்; அவருமைடய வெசய்மைககமைள 
ஜனங்களுக்குள்தேள அ�ிவியுங்கள்; அவருமைடய நா�ம் 
உயர்ந்தவெதன்று பிரஸ்தாபம்பண்ணுங்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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5 கர்த்தமைரக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள், அவர் �கத்துவ�ான 
கிரிமையகமைளச் வெசய்தார்; இது பூ�ிவெயங்கும் அ�ியப்படக்கடவது 
என்பீர்கள்.

6 சீதேயானில் வாச�ாயிருக்கி�வதேள, நீ சத்த�ிட்டுக் வெகம்பீரி; 
இஸ்ரதேவலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் வெபரியவராயிருக்கி�ார்.

4. 1 इति�हास 14 : 8 (எப்பபாழுது)-17

8 ... ச�ஸ்த இஸ்ரதேவலின்தே�லும் ராஜாவாக 
அபிதேPகம்பண்ணப்பட்டமைதப் வெபலிஸ்தர் தேகள்விப்பட்டதேபாது, 
வெபலிஸ்தர் எல்�ாரும் தாவீமைதத் தேதடும்படி வந்தார்கள்; அமைத 
தாவீது தேகட்டதேபாது அவர்களுக்கு விதேராத�ாகப் பு�ப்பட்டான்.

9 வெபலிஸ்தர் வந்து வெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கிதே� பரவியிருந்தார்கள்.
10 வெபலிஸ்தருக்கு விதேராத�ாகப் தேபாக�ா�ா, அவர்கமைள என் 

மைகயில் ஒப்புக்வெகாடுப்பீரா என்று தாவீது தேதவமைனக் தேகட்டதேபாது, 
கர்த்தர் தேபா, அவர்கமைள உன் மைகயில் ஒப்புக்வெகாடுப்தேபன் 
என்�ார்.

11 அவர்கள் பாகால்பிராசீமுக்கு வந்ததேபாது, தாவீது அங்தேக 
அவர்கமைள மு�ியடித்து தண்ணீர்கள் உமைடந்தேதாடுகி�துதேபா�, 
தேதவன் என் மைகயினால் என் சத்துருக்கமைள 
உமைடந்தேதாடப்பண்ணினாவெரன்�ான்; அதினி�ித்தம் அந்த 
ஸ்த�த்திற்குப் பாகால்பிராசீம் என்னும் தேபரிட்டார்கள்.

12 அங்தேக அவர்கள் தங்கள் வெதய்வங்கமைளவிட்டு ஓடிப்தேபானார்கள்; 
தாவீது கற்பித்தபடி அமைவகள் அக்கினியாதே� சுட்வெடரிக்கப்பட்டன.

13 வெபலிஸ்தர் �றுபடியும் வந்து அந்தப் பள்ளத்தாக்கிதே� 
இ�ங்கினார்கள்.

14 அப்வெபாழுது தாவீது திரும்ப தேதவனிடத்தில் விசாரித்ததற்கு, 
தேதவன் நீ அவர்களுக்குப் பின்னாதே� தேபாகா�ல், அவர்களுக்குப் 
பக்க�ாய்ச் சுற்�ி, முசுக்கட்மைடச் வெசடிகளுக்கு எதிதேரயிருந்து, 
அவர்கள்தே�ல் பாய்ந்து,

15 முசுக்கட்மைடச் வெசடிகளின் நுனிகளிதே� வெசல்லுகி� இமைரச்சமை� நீ 
தேகட்கும்தேபாது, யுத்தத்திற்குப் பு�ப்படு; வெபலிஸ்தரின் பாளயத்மைத 
மு�ிய அடிக்க தேதவன் உனக்கு முன்தேன பு�ப்பட்டிருப்பார் என்�ார்.

16 தேதவன் தனக்குக் கற்பித்தபடிதேய தாவீது வெசய்ததேபாது, 
வெபலிஸ்தரின் இராணுவத்மைதக் கிபிதேயான் துவக்கிக் காதேசர்�ட்டும் 
மு�ிய அடித்தார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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17 அப்படிதேய தாவீதின் கீர்த்தி சக� தேதசங்களிலும் பிரசித்த�ாகி, 
அவனுக்குப் பயப்படுகி� பயத்மைதக் கர்த்தர் சக� 
ஜாதிகளின்தே�லும் வரப்பண்ணினார்.

5. பவளிப்படுத்தின விகசஷம் 21 : 2 (நான்)-7

2 தேயாவானாகிய நான், புதிய எருசதே��ாகிய பரிசுத்த நகரத்மைத 
தேதவனிடத்தினின்று பரதே�ாகத்மைதவிட்டு இ�ங்கிவரக்கண்தேடன்; 
அது தன் புருPனுக்காக அ�ங்கரிக்கப்பட்ட �ணவாட்டிமையப்தேபா� 
ஆயத்த�ாக்கப்பட்டிருந்தது.

3 தே�லும், பரதே�ாகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு வெபருஞ்சத்தத்மைதக் 
தேகட்தேடன்; அது: இதேதா, �னுPர்களிடத்திதே� தேதவனுமைடய 
வாசஸ்த��ிருக்கி�து, அவர்களிடத்திதே� அவர் வாச�ாயிருப்பார்; 
அவர்களும் அவருமைடய ஜனங்களாயிருப்பார்கள், தேதவன்தாதே� 
அவர்கதேளாதேடகூட இருந்து அவர்களுமைடய தேதவனாயிருப்பார்.

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

5 சிங்காசனத்தின்தே�ல் வீற்�ிருந்தவர்: இதேதா, நான் சக�த்மைதயும் 
புதிதாக்குகிதே�ன் என்�ார். பின்னும், அவர்: இந்த வசனங்கள் 
சத்தியமும் உண்மை�யு�ானமைவகள், இமைவகமைள எழுது என்�ார்.

6 அன்�ியும், அவர் என்மைன தேநாக்கி: ஆயிற்று, நான் அல்பாவும் 
ஓவெ�காவும், ஆதியும் அந்தமு�ாயிருக்கிதே�ன். 
தாக�ாயிருக்கி�வனுக்கு நான் ஜீவத்தண்ணீரூற்�ில் 
இ�வச�ாய்க் வெகாடுப்தேபன்.

7 வெஜயங்வெகாள்ளுகி�வன் எல்�ாவற்மை�யும் 
சுதந்தரித்துக்வெகாள்ளுவான்; நான் அவன் தேதவனாயிருப்தேபன், 
அவன் என் கு�ாரனாயிருப்பான்.

அ�ிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 472: 24 (அமைனத்தும்)-26

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



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 4, 2021
தமை�ப்ப: இமை�வன்

எல்�ா யதார்த்தங்களும் கடவுளிலும் அவருமைடய பமைடப்பிலும், 
இணக்க�ான �ற்றும் நித்திய�ானமைவ. அவர் உருவாக்குவது நல்�து,
தே�லும் அவர் பமைடத்த அமைனத்மைதயும் வெசய்கி�ார்.

2. 465: 8-1

தேகள்வி.— கடவுள் என்�ால் என்ன?
பதில்.— கடவுள் அசாதாரண�ானவர், வெதய்வீக, உயர்ந்தவர், 
எல்மை�யற்� �னம், ஆவி, ஆத்�ா, வெகாள்மைக, வாழ்க்மைக, உண்மை�,
அன்பு.

தேகள்வி.— இந்த வெசாற்கள் ஒத்தமைவயா?
பதில்.— அமைவ.  அவர்கள் ஒரு முழுமை�யான கடவுமைளக்
கு�ிக்கி�ார்கள்.  அமைவ வெதய்வத்தின் தன்மை�,  சாராம்சம் �ற்றும்
முழுமை�மைய வெவளிப்படுத்தவும் தேநாக்க�ாக உள்ளன.  கடவுளின்
பண்புகள் நீதி, கருமைண, ஞானம், நன்மை� �ற்றும் ப�.

தேகள்வி.— ஒன்றுக்கு தே�ற்பட்ட கடவுள் அல்�து தேகாட்பாடு உள்ளதா?
பதில்.— அங்தேக இல்மை�. தேகாட்பாடும் அதன் தேயாசமைனயும் ஒன்�ாகும், 
இது கடவுள், சர்வ வல்�மை�யுள்ளவர், எல்�ாம் அ�ிந்தவர், �ற்றும் 
சர்வவல்�மை�யுள்ளவர், அவருமைடய பிரதிபலிப்பு �னிதனும் 
பிரபஞ்சமும் ஆகும்.

3. 275 : 20-24

வெதய்வீக வெ�ட்டாபிசிக்ஸ்,  ஆன்�ீக புரிதலுக்கு
வெவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளபடி,  எல்�ாதே� �னம் என்பமைதயும்,  �னம்
கடவுள் என்பமைதயும், சர்வ வல்�மை�, சர்வவல்�மை�, சர்வ விஞ்ஞானம்
என்பமைதயும் வெதளிவாகக் காட்டுகி�து -  அதாவது,  எல்�ா சக்தியும்,
எல்�ா இருப்பு,  அமைனத்து அ�ிவியல்.  எனதேவ அமைனத்தும்
உண்மை�யில் �னதின் வெவளிப்பாடு.

4. 469 : 25-10

கடவுள், அல்�து நல்�வர், சர்வவல்�மை�யுள்ளவர், சர்வ 
வல்�மை�யுள்ளவர் என்பமைத ஒப்புக்வெகாண்டபின், சர்வ வல்�மை�யின் 
உயர் முக்கியத்துவத்மைத நாம் இழக்கிதே�ாம், தீமை� என்று வெபயரிடப்பட்ட 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ற்வெ�ாரு சக்தி இருக்கி�து என்று நாங்கள் இன்னும் நம்புகிதே�ாம். 
ஒன்றுக்கு தே�ற்பட்ட �னம் இருக்கி�து என்� இந்த நம்பிக்மைக பண்மைடய
புராணங்கள் �ற்றும் தேபகன் உருவ வழிபாடு தேபான்� வெதய்வீக 
இமை�யியலுக்கு தீங்கு விமைளவிக்கும். ஒரு தந்மைதயுடன், கடவுதேளாடு 
கூட, �னிதனின் முழு குடும்பமும் சதேகாதரர்களாக இருக்கும்; ஒரு 
�னதுடன், கடவுள் அல்�து நல்�து, �னிதனின் சதேகாதரத்துவம் அன்பும்
சத்தியமும் வெகாண்டதாக இருக்கும், தே�லும் வெதய்வீக அ�ிவியமை� 
உருவாக்கும் வெகாள்மைக �ற்றும் ஆன்�ீக சக்தியின் ஒற்றுமை�மையக் 
வெகாண்டிருக்கும். ஒன்றுக்கு தே�ற்பட்ட �னங்களின் இருப்பு உருவ 
வழிபாட்டின் அடிப்பமைட பிமைழயாகும். இந்த பிமைழ ஆன்�ீக சக்தியின் 
இழப்பு, வாழ்க்மைகயின் ஆன்�ீக இருப்மைப ஒரு விருப்ப�ில்�ா�ல் 
எல்மை�யற்� சத்திய�ாக இழந்தது, �ற்றும் அன்பின் இழப்பு எப்தேபாதும் 
இல்�ாதது �ற்றும் உ�களாவியது.

5. 130 : 7-14

வெதய்வீக அ�ிவியமை� தேநர்மை�யற்� முமை�யில் தேபசுவது வீண், இது 
அ�ிவியலின் உண்மை�த்தன்மை�மைய நீங்கள் நிரூபிக்கும்தேபாது எல்�ா 
முரண்பாடுகமைளயும் அழிக்கி�து. யதார்த்தம் கடவுளுடன் 
முழுமை�யான இணக்கத்துடன் இருக்கி�தா என்று சந்தேதகிப்பது 
விதேவக�ற்�து, வெதய்வீக தேகாட்பாடு, - விஞ்ஞானம் புரிந்து 
வெகாள்ளப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால், எல்�ா முரண்பாடுகமைளயும் 
அழித்துவிடும் - கடவுள் சர்வ வல்�மை�யுள்ளவர் என்பமைத நீங்கள் 
ஒப்புக்வெகாள்வதால்; இந்த முன்னுமைரயில் இருந்து நல்�து �ற்றும் 
அதன் இனிமை�யான இமைசக்குழுக்கள் எல்�ா சக்திமையயும் 
வெகாண்டிருக்கின்�ன.

6. 102 : 12-15

கடவுள் பிரபஞ்சத்மைத ஆளுவதால், கிரகங்களுக்கு �னிதமைன விட அதிக
சக்தி இல்மை�; ஆனால், கடவுளுமைடய சக்திமையப் பிரதிபலிக்கும் 
�னிதனுக்கு, பூ�ியிலும் அதன் தேசமைனகளிலும் ஆதிக்கம் உண்டு.

7. 275 : 6-19

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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வெதய்வீக அ�ிவியலின் வெதாடக்கப் புள்ளி என்னவெவன்�ால், கடவுள், 
ஆவி, அமைனவருதே�, �ற்றும் தேவறு எந்த சக்தியும் �னமும் இல்மை� - 
கடவுள் அன்பு, எனதேவ அவர் வெதய்வீக தேகாட்பாடு.

அதன் விஞ்ஞானத்தில் இருப்பதன் யதார்த்தத்மைதயும் ஒழுங்மைகயும் 
புரிந்துவெகாள்ள, கடவுமைள உண்மை�யில் உள்ள எல்�ாவற்�ிற்கும் 
வெதய்வீக தேகாட்பாடாகக் கருதுவதன் மூ�ம் நீங்கள் வெதாடங்க தேவண்டும். 
ஆவி, வாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு, ஒன்�ாக ஒன்�ிமைணத்தல், �ற்றும் 
கடவுளுக்கான தேவத வெபயர்கள். அமைனத்து வெபாருள், புத்திசாலித்தனம், 
ஞானம், இருப்பது, அழியாத தன்மை�, காரணம் �ற்றும் விமைளவு 
ஆகியமைவ கடவுளுக்கு வெசாந்த�ானது. இமைவ அவருமைடய 
பண்புக்கூறுகள், எல்மை�யற்� வெதய்வீக தேகாட்பாடு, அன்பின் நித்திய 
வெவளிப்பாடுகள். அவருமைடய ஞானத்மைதத் தவிர தேவறு எந்த ஞானமும் 
ஞான�ானது அல்�; எந்த உண்மை�யும் உண்மை� இல்மை�, எந்த அன்பும்
அழகானது அல்�, எந்த வாழ்க்மைகயும் வெதய்வீக�ானது அல்�; எந்த 
நன்மை�யும் இல்மை�, ஆனால் நல்� கடவுள் தருகி�ார்.

8. 2 : 15-2

வெஜபத்தால் விஞ்ஞானத்மைத �ாற்� முடியாது, ஆனால் அது நம்மை� 
இணக்க�ாக வெகாண்டுவருகி�து. நன்மை� சத்தியத்தின் 
நிரூபணத்மைத அமைடகி�து. கடவுள் நம்மை�க் காப்பாற்றுவார் என்� 
தேவண்டுதேகாள் அமைனத்தும் தேதமைவயில்மை�. வெதய்வீக �னதுடன் 
�ன்�ாடுவதற்கான வெவறும் பழக்கம், ஒரு �னிதனிடம் �ன்�ாடுவது 
தேபா�, கடவுள்�ீது �னிததேநயம் சுற்��ிக்மைக வெகாண்டதாக 
நிமை�த்திருப்பது - ஆன்�ீக வளர்ச்சிக்கு தமைடயாக இருக்கும் பிமைழ.

அன்தேப கடவுள். நாம் இன்னும் அதிக�ாக இருக்கும்படி அவரிடம் 
தேகட்க�ா�ா? கடவுள் புத்திசாலித்தனம். அவர் ஏற்கனதேவ புரிந்து 
வெகாள்ளாத எமைதயும் எல்மை�யற்� �னதிற்கு நாம் வெதரிவிக்க 
முடியு�ா? முழுமை�மைய �ாற்� எதிர்பார்க்கிதே�ா�ா? நாம் 
ஏற்றுக்வெகாள்வமைத விட அதிக�ாக வெகாட்டும் தி�ந்த நீரூற்�ில் தே�லும் 
ப�வற்மை� தேவண்ட�ா�ா? வெசால்�ாத ஆமைச எல்�ா இருப்பு �ற்றும் 
ஆசீர்வாதத்தின் மூ�த்மைதயும் ந�க்கு வெநருக்க�ாகக் 
வெகாண்டுவருகி�து.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து வெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடவுமைள கடவுளாகக் தேகட்பது ஒரு வீண் புன்முறுவல். கடவுள் 
"தேநற்றும் இன்றும் என்வெ�ன்றும் ஒதேர �ாதிரியாக இருக்கி�ார்;" 
�ா�ாத சரியானவர் தனது �ாகாணத்மைத நிமைனவூட்டா�ல் சரியாகச் 
வெசய்வார்.

9. 467 : 9-13

எல்�ா �னிதர்களுக்கும் ஒதேர �னம், ஒதேர கடவுள், தந்மைத, ஒதேர 
வாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு ஆகியமைவ உள்ளன என்பமைத முழுமை�யாக
புரிந்து வெகாள்ள தேவண்டும். இந்த உண்மை� வெவளிப்படுவதால், 
�னிதகு�ம் விகிதாச்சாரத்தில் முழுமை�யமைடயும், தேபார் நிறுத்தப்படும், 
�னிதனின் உண்மை�யான சதேகாதரத்துவம் நிறுவப்படும்.

10.   340 : 15-29

"என்மைனயன்�ி உனக்கு தேவதே� தேதவர்கள் உண்டாயிருக்கதேவண்டாம்." 
(யாத்திராக�ம் 20:3.) முதல் கட்டமைள எனக்கு பிடித்த உமைர. இது 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியமை� நிரூபிக்கி�து. இது கடவுள், ஆவி, �னம் 
ஆகியவற்�ின் மும்மூர்த்திமையத் தூண்டுகி�து; நித்திய நன்மை�, 
கடவுமைளத் தவிர �னிதனுக்கு தேவறு ஆவி அல்�து �னம் இருக்காது 
என்பமைதயும், எல்�ா �னிதர்களுக்கும் ஒதேர �னம் இருக்கும் 
என்பமைதயும் இது கு�ிக்கி�து. முதல் கட்டமைளயின் வெதய்வீக தேகாட்பாடு 
விஞ்ஞானத்தின் இருப்மைப அடிப்பமைடயாகக் வெகாண்டது, இதன் மூ�ம் 
�னிதன் ஆதேராக்கியம், புனிதத்தன்மை� �ற்றும் வாழ்க்மைகமைய 
நித்திய�ாக நிரூபிக்கி�ார். ஒரு எல்மை�யற்� கடவுள், நல்�து, 
�னிதர்கமைளயும் தேதசங்கமைளயும் ஒன்�ிமைணக்கி�ார்; �னிதனின் 
சதேகாதரத்துவத்மைத உருவாக்குகி�து; தேபார்கமைள முடிக்கி�து; 
"உன்மைனப் தேபா�தேவ உன் அய�ாமைனயும் தேநசி;" தேபகன் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ உருவ வழிபாட்மைட அழிக்கி�து, - சமூக, சிவில், குற்�வியல், 
அரசியல் �ற்றும் �தக் கு�ியீடுகளில் எது தவறு இருந்தாலும்; 
பாலினத்மைத ச�ப்படுத்துகி�து; �னிதனின் சாபத்மைத ரத்துவெசய்கி�து, 
தே�லும் பாவம், துன்பம், தண்டமைன அல்�து அழிக்கக்கூடிய எமைதயும் 
விட்டுவிடாது.

தினச�ி கடமை�கள்

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

தினச�ி பஜபம்

ஒவ்வெவாரு நாளும் வெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்வெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  வெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்�ின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�வெப�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 வெசயல்கமைள
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அ�ிவியலில்,
வெதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகி�து;  ஒரு கி�ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதேகாதரத்துவம்,  வெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்�ிலும்
பிரதிபலிக்கி�ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ாசமைன,  வெசல்வாக்கு வெசலுத்துதல் அல்�து தவ�ாக வெசல்வாக்கு
வெசலுத்துதல் ஆகியவற்�ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் வெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்வெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் வெசய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய ��க்கதேவா
பு�க்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.
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_____________________

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


