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ககால்டன் உமைர:  யாக்ககாபு 1 : 5

"உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குமை"வுள்ளவனாயிருந்தால்,
யாவருக்கும் சம்பூரண�ாய்க் ககாடுக்கி"வரும் ஒருவமைரயும்
கடிந்துககாள்ளாதவரு�ாகிய தேதவனிடத்தில் தேகட்கக்கடவன்,

அப்கபாழுது அவனுக்குக் ககாடுக்கப்படும்."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:    கயாபு 28: 12-15, 20, 23,
28

12 ஆனாலும் ஞானம் கண்கடடுக்கப்படுவது எங்தேக? புத்தி விமைளகி" 
இடம் எது?

13 அதின் விமை� �னுஷனுக்குத் கதரியாது; அது ஜவீனுள்தேளாருமைடய
தேதசத்திதே� அகப்படுகி"தில்மை�.

14 ஆழ�ானது: அது என்னிடத்தில் இல்மை�கயன்கி"து; 
சமுத்திர�ானதும், அது என்னிடத்தில் இல்மை�கயன்கி"து.

15 அதற்கு ஈடாகத் தங்கத்மைதக் ககாடுக்கவும், அதற்குக் கிரய�ாக 
கவள்ளிமைய நிறுக்கவும் கூடாது.

20 இப்படியிருக்க, ஞானம் எங்தேகயிருந்து வரும்; புத்தி தங்கும் இடம் 
எங்தேக?

23 தேதவதேனா அதின் வழிமைய அ"ிவார், அதின் ஸ்தானம் அவருக்தேக 
கதரியும்.

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 கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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28 �னுஷமைன தேநாக்கி: இதேதா, ஆண்டவருக்குப் பயப்படுவதேத 
ஞானம்; கபால்�ாப்மைப விட்டு வி�குவதேத புத்தி என்"ார் என்று 
கசான்னான்.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. சங்கீதம் 119: 33, 34

33 கர்த்தாதேவ, உ�து பிர�ாணங்களின் வழிமைய எனக்குப் தேபாதியும்; 
முடிவுபரியந்தம் நான் அமைதக் காத்துக்ககாள்ளுதேவன்.

34 எனக்கு உணர்மைவத் தாரும்; அப்கபாழுது நான் உ�து தேவதத்மைதப் 
பற்"ிக்ககாண்டு, என் முழு இருதயத்தேதாடும் அமைதக் 
மைகக்ககாள்ளுதேவன்.

2. நீதிப�ாழிகள் 2: 1-7

1 என் �கதேன, நீ உன் கசவிமைய ஞானத்திற்குச் சாய்த்து, உன் 
இருதயத்மைதப் புத்திக்கு அமை�யப்பண்ணும்கபாருட்டு,

2 நீ என் வார்த்மைதகமைள ஏற்றுக்ககாண்டு, என் கட்டமைளகமைள 
உன்னிடத்தில் பத்திரப்படுத்தி,

3 ஞானத்மைத வா என்று கூப்பிட்டு, புத்திமையச் சத்த�ிட்டு அமைழத்து,
4 அமைத கவள்ளிமையப்தேபால் நாடி, புமைதயல்கமைளத் தேதடுகி"துதேபால் 

தேதடுவாயாகில்,
5 அப்கபாழுது கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் இன்னகதன்று நீ உணர்ந்து,

தேதவமைன அ"ியும் அ"ிமைவக் கண்டமைடவாய்.
6 கர்த்தர் ஞானத்மைதத் தருகி"ார்; அவர் வாயினின்று அ"ிவும் 

புத்தியும் வரும்.
7 அவர் நீதி�ான்களுக்ககன்று க�ய்ஞ்ஞானத்மைத மைவத்து 

மைவத்திருக்கி"ார்; உத்த��ாய் நடக்கி"வர்களுக்கு அவர் 
தேகடக�ாயிருக்கி"ார்.

3. 1 இராஜாக்கள் 3: 3 (க்கு :), 5-7, 9-12 (க்கு ;)

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 கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3 சாக�ாதே�ான் கர்த்தரிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, தன் தகப்பனாகிய 
தாவீதின் கட்டமைளகளில் நடந்தான்.

5 கிபிதேயானிதே� கர்த்தர் சாக�ாதே�ானுக்கு இராத்திரியில் 
கசாப்பனத்திதே� தரிசன�ாகி: நீ விரும்புகி"மைத என்னிடத்தில் 
தேகள் என்று தேதவன் கசான்னார்.

6 அதற்குச் சாக�ாதே�ான் என் தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் உ�து 
அடியான் உம்மை�ப்பற்"ி உண்மை�யும் நீதியும் �ன தேநர்மை�யு�ாய் 
உ�க்கு முன்பாக நடந்தபடிதேய தேதவரீர் அவருக்குப் கபரிய 
கிருமைபகசய்து, அந்தப் கபரிய கிருமைபமைய அவருக்குக் காத்து, 
இந்நாளில் இருக்கி"படிதேய அவருமைடய சிங்காசனத்தில் 
வீற்"ிருக்கி" ஒரு கு�ாரமைன அவருக்குத் தந்தீர்.

7 இப்தேபாதும் என் தேதவனாகிய கர்த்தாதேவ, தேதவரீர் உ�து 
அடிதேயமைன என் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்திதே� 
ராஜாவாக்கினீதேர, நாதேனாகவன்"ால் தேபாக்கு வரவு அ"ியாத 
சிறுபிள்மைளயாயிருக்கிதே"ன்.

9 ஆமைகயால் உ�து ஜனங்கமைள நியாயம் விசாரிக்கவும், 
நன்மை�தீமை� இன்னகதன்று வமைகயறுக்கவும், அடிதேயனுக்கு 
ஞானமுள்ள இருதயத்மைதத் தந்தருளும்; ஏராள�ாயிருக்கி" இந்த 
உ�து ஜனங்கமைள நியாயம் விசாரிக்க யாராதே� ஆகும் என்"ான்.

10 சாக�ாதே�ான் இந்தக் காரியத்மைதக் தேகட்டது ஆண்டவருமைடய 
பார்மைவக்கு உகந்த விண்ணப்ப�ாயிருந்தது.

11 ஆமைகயினால் தேதவன் அவமைன தேநாக்கி: நீ உனக்கு நீடித்த 
நாட்கமைளக் தேகளா�லும், ஐசுவரியத்மைதக் தேகளா�லும், உன் 
சத்துருக்களின் பிராணமைனக் தேகளா�லும், நீ இந்தக் 
காரியத்மைததேய தேகட்டு, நியாயம் விசாரிக்கி"தற்கு ஏற்" ஞானத்மைத
உனக்கு தேவண்டிக்ககாண்டபடியினால்,

12 உன் வார்த்மைதகளின்படி கசய்தேதன்; ஞானமும் உணர்வுமுள்ள 
இருதயத்மைத உனக்குத் தந்தேதன்; இதிதே� உனக்குச் சரியானவன் 
உனக்குமுன் இருந்தது�ில்மை�, உனக்குச் சரியானவன் 
உனக்குப்பின் எழும்புவது�ில்மை�.

4. ஏசாயா 11: 1-5

1 ஈசாகயன்னும் அடி�ரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தேதான்"ி, அவன் 
தேவர்களிலிருந்து ஒரு கிமைள எழும்பிச் கசழிக்கும்.

2 ஞானத்மைதயும் உணர்மைவயும் அருளும் ஆவியும், 
ஆதே�ாசமைனமையயும் கப�மைனயும் அருளும் ஆவியும், அ"ிமைவயும் 

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 கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கர்த்தருக்குப் பயப்படுகி" பயத்மைதயும் அருளும் ஆவியு�ாகிய 
கர்த்தருமைடய ஆவியானவர் அவர்தே�ல் தங்கியிருப்பார்.

3 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் அவருக்கு உகந்த வாசமைனயாயிருக்கும்; 
அவர் த�து கண் கண்டபடி நியாயந்தீர்க்கா�லும், த�து காது 
தேகட்டபடி தீர்ப்புச்கசய்யா�லும்,

4 நீதியின்படி ஏமைழகமைள நியாயம் விசாரித்து, யதார்த்தத்தின்படி 
பூ�ியிலுள்ள சிறுமை�யானவர்களுக்குத் தீர்ப்புச்கசய்து, பூ�ிமையத் 
த�து வாக்கின் தேகா�ால் அடித்து, த�து வாயின் சுவாசத்தால் 
துன்�ார்க்கமைரச் சங்கரிப்பார்.

5 நீதி அவருக்கு அமைரக்கட்டும், சத்தியம் அவருக்கு 
இமைடக்கச்மைசயு�ாயிருக்கும்.

5. �த்கதயு 2: 1 (இகயசு) (க்கு  1st ,)
1 ஏதேராது ராஜாவின் நாட்களில் யூதேதயாவிலுள்ள கபத்�தேக�ிதே� 

இதேயசு பி"ந்தகபாழுது.

6. லூக்கா 2: 40-43 (க்கு ;), 46, 47, 52

40 பிள்மைள வளர்ந்து, ஆவியிதே� கப�ன்ககாண்டு, ஞானத்தினால் 
நிமை"ந்தது. தேதவனுமைடய கிருமைபயும் அவர்தே�ல் இருந்தது.

41 அவருமைடய தாய் தகப்பன்�ார் வருஷந்தேதாறும் பஸ்கா 
பண்டிமைகயில் எருசதே�முக்குப் தேபாவார்கள்.

42 அவருக்குப் பன்னிரண்டு வயதானதேபாது, அவர்கள் அந்தப் 
பண்டிமைகமுமை"மை�யின்படி எருசதே�முக்குப்தேபாய்,

43 பண்டிமைகநாட்கள் முடிந்து, திரும்பி வருகி"தேபாது, பிள்மைளயாகிய 
இதேயசு எருசதே��ிதே� இருந்துவிட்டார்; இது அவருமைடய 
தாயாருக்கும் தேயாதேசப்புக்கும் கதரியாதிருந்தது.

46 மூன்று நாமைளக்குப் பின்பு, அவர் தேதவா�யத்தில் தேபாதகர் நடுவில் 
உட்கார்ந்திருக்கவும், அவர்கள் தேபசுகி"மைதக் தேகட்கவும், அவர்கமைள
வினாவவும் கண்டார்கள்.

47 அவர் தேபசக்தேகட்ட யாவரும் அவருமைடய புத்திமையயும் அவர் 
கசான்ன �ாறுத்தரங்கமைளயுங்கு"ித்துப் பிர�ித்தார்கள்.

52 இதேயசுவானவர் ஞானத்திலும், வளர்த்தியிலும், 
தேதவகிருமைபயிலும், �னுஷர் தயவிலும் அதிக�திக�ாய் 
விருத்தியமைடந்தார்.

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 கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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7. �த்கதயு 12: 22-28

22 அப்கபாழுது பிசாசு பிடித்த குருடும் ஊமை�யு�ான ஒருவன் 
அவரிடத்தில் ககாண்டுவரப்பட்டான்; குருடும் ஊமை�யு�ானவன் 
தேபசவுங் காணவுந்தக்கதாக அவமைனச் கசாஸ்த�ாக்கினார்.

23 ஜனங்ககளல்�ாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: தாவீதின் கு�ாரன் 
இவர்தாதேனா? என்"ார்கள்.

24 பரிதேசயர் அமைதக்தேகட்டு: இவன் கபயல்கசபூலினாதே� 
பிசாசுகமைளத் துரத்துகி"ாதேனயல்�ா�ல் �ற்"ப்படியல்� 
என்"ார்கள்.

25 இதேயசு அவர்களுமைடய சிந்தமைனகமைள அ"ிந்து, அவர்கமைள 
தேநாக்கி: தனக்குத்தாதேன விதேராத�ாய்ப் பிரிந்திருக்கி" எந்த 
ராஜ்யமும் பாழாய்ப்தேபாம்; தனக்குத்தாதேன விதேராத�ாய் 
பிரிந்திருக்கி" எந்த பட்டணமும் எந்த வீடும் நிமை�நிற்க�ாட்டாது.

26 சாத்தாமைனச் சாத்தான் துரத்தினால் தனக்கு விதேராத�ாகத் தாதேன 
பிரிவிமைன கசய்கி"தாயிருக்குதே�; அப்படிச் கசய்தால் அவன் 
ராஜ்யம் எப்படி நிமை�நிற்கும்?

27 நான் கபயல்கசபூலினாதே� பிசாசுகமைளத் துரத்தினால், உங்கள் 
பிள்மைளகள் அமைவகமைள யாராதே� துரத்துகி"ார்கள்? ஆமைகயால், 
அவர்கதேள உங்கமைள நியாயந்தீர்க்கி"வர்களாயிருப்பார்கள்.

28 நான் தேதவனுமைடய ஆவியினாதே� பிசாசுகமைளத் 
துரத்துகி"படியால், தேதவனுமைடய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் 
வந்திருக்கி"தேத.

8. 1 பகாரிந்தியர் (என), 10, 12

9 ...தேதவன் தம்�ில் அன்புகூருகி"வர்களுக்கு 
ஆயத்தம்பண்ணினமைவகமைளக் கண் காணவு�ில்மை�, 
காதுதேகட்கவு�ில்மை�, அமைவகள் �னுஷனுமைடய இருதயத்தில் 
தேதான்"வு�ில்மை�;

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

12 நாங்கதேளா உ�கத்தின் ஆவிமையப்கப"ா�ல், தேதவனால் 
எங்களுக்கு அருளப்பட்டமைவகமைள அ"ியும்படிக்கு தேதவனிலிருந்து 
பு"ப்படுகி" ஆவிமையதேய கபற்தே"ாம்.

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 கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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9. பிலிப்பியர் 2: 5

5 கி"ிஸ்து இதேயசுவிலிருந்த சிந்மைததேய உங்களிலும் இருக்கக்கடவது.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 275 : 6-8 (க்கு 1st ,), 14-24

கதய்வீக அ"ிவியலின் கதாடக்கப் புள்ளி என்னகவன்"ால்,  கடவுள்,
ஆவி,  எல்�ாவற்"ிலும் இருக்கி"ார்,  தேவறு எந்த வலிமை�யும் இல்மை�,
�னமும் இல்மை�.

அமைனத்து கபாருள்,  புத்தி,  ஞானம்,  இருப்பு,  அழியாமை�,  காரணம்
�ற்றும் விமைளவு ஆகியமைவ கடவுளுக்கு கசாந்த�ானது.  இமைவ
அவருமைடய குணாதிசயங்கள்,  எல்மை�யற்" கதய்வீகக் ககாள்மைகயின்
நித்திய கவளிப்பாடுகள்,  அன்பு.  அவருமைடய ஞானத்மைதத் தவிர எந்த
ஞானமும் ஞான�ானது அல்�;  எந்த உண்மை�யும் உண்மை� இல்மை�,
எந்த அன்பும் அழகானது இல்மை�,  எந்த வாழ்க்மைகயும் வாழ்க்மைக
அல்�,  கதய்வீக�ானது;  எந்த நன்மை�யும் இல்மை�,  ஆனால் நல்�மைத
கடவுள் அருளுகி"ார்.

ஆன்�ீக புரிதலுக்கு கவளிப்படுத்தப்பட்ட கதய்வீக க�ட்டாபிசிக்ஸ்,
அமைனத்தும் �னம் என்பமைதயும்,  �னதே� கடவுள்,  சர்வ வல்�மை�,
எங்கும் நிமை"ந்திருப்பது,  சர்வ அ"ிவாற்"ல்,  -  அதாவது,  அமைனத்து
சக்தி,  எல்�ா இருப்பு,  அமைனத்து அ"ிவியல் என்பமைதயும் கதளிவாகக்
காட்டுகி"து. எனதேவ அமைனத்தும் உண்மை�யில் �னதின் கவளிப்பாடு.

2. 591 : 16-20

�னம். ஒதேர நான், அல்�து நாங்கள்; ஒதேர ஆவி, ஆன்�ா, கதய்வீகக் 
தேகாட்பாடு, கபாருள், வாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு; ஒதேர கடவுள்; 
�னிதனில் உள்ளமைவ அல்�, ஆனால் கதய்வீகக் தேகாட்பாடு அல்�து 
கடவுள், �னிதனின் முழு �ற்றும் பரிபூரண கவளிப்பாடு; கதய்வம், இது 
தேகாடிட்டுக் காட்டுகி"து ஆனால் தேகாடிட்டுக் காட்டப்படவில்மை�.

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 கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3. 204 : 27 (உள்கள)-29

…அ"ிவியலில், �னிதனுக்கு தனக்ககன ஒரு �னம் இருக்கி"து, 
கடவுளிலிருந்து தேவறுபட்டது, முழு �னது என்று கசால்� முடியாது.

4. 478 : 14-17, 20-26

தேகள்வி. - மூமைள சிந்திக்கி"தா, நரம்புகள் உணருகி"தா, விஷயத்தில் 
புத்திசாலித்தனம் இருக்கி"தா?

பதில். - இல்மை�, கடவுள் உண்மை�யாகவும், சாவுக்தேகதுவான �னிதனும் 
கபாய்யர் என்"ால் இல்மை�. … கபாருள் புத்திசாலித்தன�ாக 
இல்�ாததேபாதும், மூமைள �டல்களால் சிந்திக்க முடியாததேபாதும் 
புத்திசாலித்தனம் எவ்வாறு கபாருளில் வசிக்க முடியும்? கபாருளால் 
�னதின் கசயல்பாடுகமைளச் கசய்ய முடியாது. பிமைழ கூறுகி"து, "நான் 
�னிதன்;" ஆனால் இந்த நம்பிக்மைக �ரண�ானது �ற்றும் உண்மை�யில் 
இருந்து கவகு கதாமை�வில் உள்ளது. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வமைர, 
�ரணத்திற்குரியது எதுவாக இருந்தாலும் அது ஜட �னித 
நம்பிக்மைககளால் ஆனது, தேவறு ஒன்றும் இல்மை�.

5. 2 : 23 (கடவுள் புத்திசாலித்தனம்)-25

கடவுள் புத்திசாலித்தனம். அவர் ஏற்கனதேவ புரிந்து ககாள்ளாத 
எமைதயும் எல்மை�யற்" �னதிற்கு கதரிவிக்க முடியு�ா?

6. 151 : 20-30

உண்மை�யான �னிதனின் ஒவ்கவாரு கசயல்பாடும் கதய்வீக �னத்தால்
நிர்வகிக்கப்படுகி"து. �னித �னத்திற்குக் ககால்�தேவா 
குணப்படுத்ததேவா சக்தி இல்மை�, கடவுளின் �னிதனின் �ீது அதற்கு 
எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்மை�. �னிதமைன உருவாக்கிய கதய்வீக �னம் 
தனது கசாந்த உருவத்மைதயும் சாயமை�யும் பரா�ரிக்கி"து. �னித �னம் 
கடவுளுக்கு எதிரானது �ற்றும் கசயின்ட் பால் அ"ிவித்தபடி தள்ளி 
மைவக்கப்பட தேவண்டும். உண்மை�யில் இருப்பகதல்�ாம் கதய்வீக 
�னமும் அதன் தேயாசமைனயும் �ட்டுதே�, இந்த �னதில் முழு உயிரினமும் 
இணக்க�ாகவும் நித்திய�ாகவும் காணப்படுகி"து. தேநரான �ற்றும் 
குறுகிய வழி, இந்த உண்மை�மையப் பார்ப்பதும், ஒப்புக்ககாள்வதும், 

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 கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இந்த சக்திக்கு அடிபணிவதும், சத்தியத்தின் வழிகாட்டுதமை�ப் 
பின்பற்றுவதும் ஆகும்.

7. 206 : 6-14

�னிதமைன ஆள்வது ஆன்�ீக உணர்வின் �ாகாணம். கபாருள், 
தவறு, �னித சிந்தமைன உடல் �ற்றும் அதன் மூ�ம் தீங்கு 
விமைளவிக்கும்.

இச்மைச-சக்தி எல்�ாத் தீமை�களுக்கும் வல்�து. அது ஒருதேபாதும் 
தேநாயுற்"வர்கமைளக் குணப்படுத்த முடியாது, ஏகனன்"ால் அது 
அநீதியானவர்களின் பிரார்த்தமைன; நம்பிக்மைக, நம்பிக்மைக, அன்பு - 
உணர்வுகமைள கசயல்படுத்துவது நீதி�ான்களின் பிரார்த்தமைன. 
பு�ன்களுக்குப் பதி�ாக அ"ிவிய�ால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்த 
பிரார்த்தமைன தேநாயுற்"வர்கமைளக் குணப்படுத்துகி"து.

8. 315 : 3-10

"நானும் என் தந்மைதயும் ஒன்று" என்" எங்கள் குருவின் அந்த வாசகம், 
ரபிகளின் கல்வியியல் இமை"யியலில் இருந்து அவமைரப் பிரித்தது. 
கடவுமைளப் பற்"ிய அவரது சி"ந்த புரிதல் அவர்களுக்கு ஒரு 
கண்டன�ாக இருந்தது. அவர் ஒரு �னமைத �ட்டுதே� அ"ிந்திருந்தார், 
�ற்"வர்களுக்கு உரிமை� தேகாரவில்மை�. ஈதேகா என்பது உடலுக்குப் 
பதி�ாக �னம் என்றும் கபாருள், பாவம் �ற்றும் தீமை� ஆகியமைவ 
�னம் அல்� என்றும் அவர் அ"ிந்திருந்தார்; இந்த கதய்வீக 
அ"ிவியமை�ப் பற்"ிய அவரது புரிதல் அவருக்கு யுகத்தின் 
அனாதி�ாக்கமைள ககாண்டு வந்தது.

9. 216 : 11-18

ஈதேகா என்பது �னம், ஒதேர ஒரு �னம் அல்�து புத்திசாலித்தனம் �ட்டுதே� 
உள்ளது என்" புரிதல், �ரண உணர்வின் பிமைழகமைள அழிக்கவும், 
அழியாத உணர்வின் உண்மை�மைய வழங்கவும் கதாடங்குகி"து. இந்த 
புரிதல் உடமை� இணக்க�ாக்குகி"து; அது நரம்புகள், எலும்புகள், மூமைள
தேபான்"வற்மை" எஜ�ானர்களுக்குப் பதி�ாக தேவமை�யாட்களாக 
ஆக்குகி"து. �னிதன் கதய்வீக �னதின் சட்டத்தால் ஆளப்பட்டால், 
அவனது உடல் நித்திய ஜீவனுக்கும் உண்மை�க்கும் அன்புக்கும் 
அடிபணிகி"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 கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், பிப்ரவரி 20, 2022
தமை�ப்ப: �னம்

10.   128 : 11-19

இந்த ஆன்�ிகப் புரித�ால் ஈர்க்கப்பட்ட �னித �னம், தே�லும் 
�ீள்தன்மை�யமைடகி"து, அதிக சகிப்புத்தன்மை�யுமைடயது, 
தன்னிட�ிருந்து ஓரளவு தப்பித்து, குமை"ந்த ஓய்வு தேதமைவப்படுகி"து. 
�னிதனின் �மை"ந்திருக்கும் தி"ன்கள் �ற்றும் சாத்தியக்கூறுகமைள 
வளர்ப்பதற்கான அ"ிவியலின் அ"ிவு. இது சிந்தமைனயின் சூழமை� 
விரிவுபடுத்துகி"து, �னிதர்களுக்கு பரந்த �ற்றும் உயர்ந்த 
பகுதிகளுக்கு அணுகமை� வழங்குகி"து. இது சிந்தமைனயாளமைர 
நுண்ண"ிவு �ற்றும் நுண்ண"ிவு ஆகியவற்"ின் கசாந்த காற்"ில் 
உயர்த்துகி"து.

11.   191 : 4-13, 16-20

�னிதர்கள் ஒன்றுக்கு தே�ற்பட்ட �னங்கள், ஒன்றுக்கு தே�ற்பட்ட 
கடவுள்கள் என்" �ாமையமைய விட்டுவிடுவதால், கடவுளின் சாயலில் 
�னிதன் தேதான்றுவான், இந்த நித்திய �னிதன் அந்த உருவத்தில் எந்த 
ஜடப்கபாருமைளயும் தேசர்க்க �ாட்டான்.

ஒரு கபாருளாக, தேகாட்பாட்டு வாழ்க்மைக-அடிப்பமைடயில் இருப்பு பற்"ிய 
தவ"ான புரிதல் காணப்படுகி"து, �னிதனின் ஆன்�ீக �ற்றும் 
கதய்வீகக் தேகாட்பாடு �னித சிந்தமைனயின் �தீு உதய�ாகி, "சிறு 
குழந்மைத இருந்த இடத்திற்கு" - ஒரு புதிய முதியவரின் பி"ப்புக்கு கூட 
வழிநடத்துகி"து. எண்ணம், ஆன்�ீக உணர்வு �ற்றும் வாழ்க்மைகயில் 
எமைத உள்ளடக்கியது.

�னித சிந்தமைன தன்மைனத்தாதேன திணிக்கும் கபாருள் �ற்றும் 
அடிமை�த்தனத்திலிருந்து விடுபட தேவண்டும். அது இனி தமை�, இதயம் 
அல்�து நுமைரயீரமை�ப் பற்"ி தேகட்கக்கூடாது: �னிதனின் 
வாழ்க்மைகக்கான வாய்ப்புகள் என்ன? �னம் உதவியற்"து அல்�. 
புத்திசாலித்தனம் அல்�ாததற்கு முன் ஊமை�யாக இல்மை�.

12.   180 : 25-30

�னிதன் கடவுளால் ஆளப்படும் தேபாது,  அமைனத்மைதயும் புரிந்து
ககாள்ளும் எப்தேபாதும் இருக்கும் �னம்,  கடவுளால் அமைனத்தும்
சாத்தியம் என்பமைத �னிதன் அ"ிவான்.  தேநாயுற்"வர்கமைளக்

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 கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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குணப்படுத்தும் இந்த உயிருள்ள சத்தியத்திற்கான ஒதேர வழி, கி"ிஸ்து
இதேயசுவால் கற்பிக்கப்பட்ட �ற்றும் நிரூபிக்கப்பட்ட கதய்வீக �ன
அ"ிவியலில் காணப்படுகி"து.

13.   276 : 1-11

ஒதேர கடவுமைளக் ககாண்டிருப்பதால், ஒரு �னம் தேநாயுற்"வர்கமைளக் 
குணப்படுத்தும் சக்திமைய கவளிப்படுத்துகி"து, தே�லும் "நான் 
உன்மைனக் குண�ாக்கும் கர்த்தர்" �ற்றும் "நான் �ீட்கும்கபாருமைளக் 
கண்டுபிடித்தேதன்" என்" தேவதவாக்கியங்களின் இந்த வார்த்மைதகமைள
நிமை"தேவற்றுகி"து. கதய்வீகக் கட்டமைளகள் புரிந்து ககாள்ளப்பட்டால்,
அமைவ ஐக்கியத்தின் அடித்தளத்மைத விரிவுபடுத்துகின்"ன, அதில் ஒரு
�னம் �ற்க"ான்றுடன் தேபாரிடுவதில்மை�, ஆனால் அமைனவருக்கும் 
ஒதேர ஆவி, கடவுள், ஒரு புத்திசாலித்தன�ான ஆதாரம், 
தேவதாக�த்தின் கட்டமைளக்கு இணங்க, "இந்த �னம் இருக்கட்டும். 
நீயும் கி"ிஸ்து இதேயசுவில் இருந்தாய்." �னிதனும் அவமைனப் 
பமைடத்தவனும் கதய்வீக அ"ிவியலில் கதாடர்புள்ளவர்கள், 
உண்மை�யான உணர்வு என்பது கடவுளின் விஷயங்கமைள �ட்டுதே� 
அ"ியும்.

14.   231 : 30-2

�னிதன், தன் பமைடப்பாளரால் ஆளப்பட்டான், தேவறு �னம் இல்�ாதவன், 
- "எல்�ாம் அவரால் [கடவுளின் வார்த்மைத] உண்டாக்கப்பட்டது; 
அவரில்�ா�ல் எதுவும் உண்டாக்கப்படவில்மை�" என்று சுவிதேசஷகரின் 
கூற்மை" விமைதத்தார். பாவம், தேநாய் �ற்றும் �ரணத்தின் �ீது கவற்"ி 
கப" முடியும்.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினசரி பஜபம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்"ின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கப"ட்டும்,  எல்�ா
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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 கசயல்கமைள
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அ"ிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகி"து;  ஒரு கி"ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதேகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்"ிலும்
பிரதிபலிக்கி"ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவ"ாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்"ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

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

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________
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