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தமை�ப்ப — சாக்ரமெ�ன்ட்

ககால்டன் உமைர:  சங்கீதம் 40 : 8

"என் தேதவதேன, உ�க்குப் பிரிய�ானமைதச் மெசய்ய விரும்புகிதே&ன்; உ�து
நியாயப்பிர�ாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கி&து என்று

மெசான்தேனன்."

மெபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 119 : 1-7

1 கர்த்தருமைடய தேவதத்தின்படி நடக்கி& உத்த� �ார்க்கத்தார் 
பாக்கியவான்கள்.

2 அவருமைடய சாட்சிகமைளக் மைகக்மெகாண்டு, அவமைர முழு 
இருதயத்தேதாடும் தேதடுகி&வர்கள் பாக்கியவான்கள்.

3 அவர்கள் அநியாயம் மெசய்வதில்மை�; அவருமைடய வழிகளில் 
நடக்கி&ார்கள்.

4 உ�து கட்டமைளகமைள நாங்கள் கருத்தாய்க் மைகக்மெகாள்ளும்படி 
நீர் கற்பித்தீர்.

5 உ�து பிர�ாணங்கமைளக் மைகக்மெகாள்ளும்படி, என் நமைடகள் 
ஸ்திரப்பட்டால் ந��ாயிருக்கும்.

6 நான் உம்முமைடய கற்பமைனகமைளமெயல்�ாம் 
கண்தேணாக்கும்தேபாது மெவட்கப்பட்டுப்தேபாவதில்மை�.

7 உம்முமைடய நீதி நியாயங்கமைள நான் கற்றுக்மெகாள்ளும்தேபாது, 
மெசம்மை�யான இருதயத்தால் உம்மை�த் துதிப்தேபன்.

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 மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. உபாக�ம் 30 : 6, 9 (க்கு 1st ,), 10, 11

6 உன் தேதவனாகிய கர்த்தரில் நீ உன் முழு இருதயத்தேதாடும் உன் முழு 
ஆத்து�ாதேவாடும் அன்புகூர்ந்து பிமைழக்கும்படி, உன் தேதவனாகிய 
கர்த்தர் உன் இருதயத்மைதயும் உன் சந்ததியாரின் இருதயத்மைதயும் 
விருத்ததேசதனம்பண்ணி,

9 அப்மெபாழுது உனக்கு நன்மை� உண்டாகும்படி உன் தேதவனாகிய 
கர்த்தர் உன் மைககள் மெசய்யும் எல்�ா தேவமை�களிலும்.

10 உன் தேதவனாகிய கர்த்தருமைடய சத்தத்திற்குச் மெசவிமெகாடுத்து, 
இந்த நியாயப்பிர�ாண புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கி& அவருமைடய 
கற்பமைனகமைளயும் அவருமைடய கட்டமைளகமைளயும் 
மைகக்மெகாள்ளும்தேபாதும், உன் தேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் 
முழு இருதயத்தேதாடும் உன் முழு ஆத்து�ாதேவாடும் 
திரும்பும்தேபாதும், கர்த்தர் உன் பிதாக்கள்தே�ல் 
சந்தேதாஷ�ாயிருந்ததுதேபா�, உன்தே�லும் உனக்கு நன்மை� 
உண்டாகத் திரும்பவும் சந்தேதாஷ�ாயிருப்பார்.

11 நான் இன்று உனக்கு விதிக்கி& கட்டமைள உனக்கு �மை&மெபாருளும் 
அல்�, அது உனக்குத் தூர�ானதும் அல்�.

2. 2 நாளாக�ம் 34 : 1 (க்கு,), 2 (க்கு 2nd ,), 8 (அனுப்ப 
கவண்டும்), 8 (சரிமெசய்ய), 14 (இல்க்கியா), 16 (க்கு 1st,), 19,
22 (க்கு 3rd ,), 23 (க்கு 1st ,), 26 (என), 27, 29, 30 (க்கு 1st ,), 
30 (அவர் படித்தார்)-32, 33 (�ற்றும் அமைனத்து)

1 தேயாசியா ராஜாவாகி&தேபாது எட்டுவயதாயிருந்து, முப்பத்மெதாரு 
வருஷம் எருசதே��ில் அரசாண்டான்.

2 அவன் கர்த்தருமைடய பார்மைவக்குச் மெசம்மை�யானமைதச் மெசய்து, தன்
தகப்பனாகிய தாவீதின் வழிகளில்.

8 அவன் தேதசத்மைதயும் ஆ�யத்மைதயும் சுத்திகரித்தபின்பு, அவன் தன்
... தன் தேதவனாகிய கர்த்தரின் ஆ�யத்மைதப் பழுதுபார்க்கும்படிக்கு 
அனுப்பினான்.

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 மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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14 கட்டமைளயிடப்பட்ட கர்த்தருமைடய நியாயப்பிர�ாணப் புஸ்தகத்மைத 
ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா கண்மெடடுத்தான்.

16 சாப்பான் அந்தப் புஸ்தகத்மைத ராஜாவினிடத்திற்குக் 
மெகாண்டுதேபாய்.

22 ஹில்கியாவும், ராஜா நிய�ித்தவர்களும், தீர்க்கதரிசியான 
ஹுல்தாவிடம் மெசன்&ார்கள்.

23 அவள் இவர்கமைள தேநாக்கி: 
26 ... கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கி&தற்கு உங்கமைள அனுப்பின யூதாவின்

ராஜாவினிடத்தில் நீங்கள் தேபாய்: நீ தேகட்ட வார்த்மைதகமைளக்கு&ித்து
இஸ்ரதேவலின் தேதவனாகிய கர்த்தர் மெசால்லுகி&து 
என்னமெவன்&ால்,

27 இந்த ஸ்த�த்திற்கும் அதின் குடிகளுக்கும் விதேராத�ாக தேதவன் 
மெசான்ன அவருமைடய வார்த்மைதகமைள நீ தேகட்மைகயில், உன் 
இருதயம் இளகி, எனக்கு முன்பாக நீ உன்மைனத் தாழ்த்தி, எனக்கு 
முன்பாகப் பணிந்து, உன் வஸ்திரங்கமைளக் கிழித்துக்மெகாண்டு, 
எனக்கு முன்பாக அழுதபடியினால், நானும் உன் விண்ணப்பத்மைதக்
தேகட்தேடன் என்று கர்த்தர் மெசால்லுகி&ார்.

29 அப்மெபாழுது ராஜா யூதாவிலும் எருசதே��ிலுமுள்ள 
மூப்பமைரமெயல்�ாம் அமைழப்பித்துக் கூடிவரச்மெசய்து,

30 ராஜாவும், சக� யூதா �னுஷரும், எருசதே��ின் குடிகளும், 
ஆசாரியரும், தே�வியரும், மெபரிதேயார்முதல் சி&ிதேயார்�ட்டுமுள்ள 
சக�ரு�ாய்க் கர்த்தருமைடய ஆ�யத்துக்குப் தேபானார்கள்; 
கர்த்தருமைடய ஆ�யத்திதே� கண்மெடடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்மைகப் 
புத்தகத்தின் வார்த்மைதகமைளமெயல்�ாம் அவர்கள் காதுகள் தேகட்க 
வாசித்தான்.

31 ராஜா தன் ஸ்தானத்திதே� நின்று, அந்தப் புஸ்தகத்தில் 
எழுதியிருக்கி& உடன்படிக்மைகயின் வார்த்மைதகளின்படிதேய தான் 
மெசய்வதினாதே�, கர்த்தமைரப் பின்பற்&ி நடப்தேபன் என்றும், தன் 
முழுஇருதயத்தேதாடும் தன் முழு ஆத்து�ாதேவாடும் அவருமைடய 
கற்பமைனகமைளயும் அவருமைடய சாட்சிகமைளயும் அவருமைடய 
கட்டமைளகமைளயும் மைகக்மெகாள்ளுதேவன் என்றும் கர்த்தருமைடய 
சந்நிதியில் உடன்படிக்மைகபண்ணி,

32 எருசதே��ிலும் மெபன்ய�ீனிலும் காணப்பட்ட யாவமைரயும் அதற்கு 
உட்படப்பண்ணினான்; அப்படிதேய எருசதே��ின் குடிகள் தங்கள் 
பிதாக்களின் தேதவனாகிய அந்த தேதவனுமைடய 
உடன்படிக்மைகயின்படிதேய மெசய்தார்கள்.

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 மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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33 அவன் உயிதேராடிருந்த நாமெளல்�ாம் அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் 
தேதவனாகிய கர்த்தமைர விட்டுப் பின்வாங்கினதில்மை�.

3. �த்கதயு 15: 1

1 அப்மெபாழுது எருசதே��ிலிருந்து வந்த தேவதபாரகரும் பரிதேசயரும் 
இதேயசுவினிடத்தில் வந்து:

4. �ாற்கு 7 : 5 (ஏன்)-8

5 ஏன் முன்தேனாருமைடய பாரம்பரியத்மைத �ீ&ி மைக கழுவா�ல் 
சாப்பிடுகி&ார்கள் என்று தேகட்டார்கள்.

6 அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தர�ாக: இந்த ஜனங்கள் தங்கள் 
உதடுகளால் என்மைனக் கனம்பண்ணுகி&ார்கள்; அவர்கள் 
இருதயதே�ா எனக்குத் தூர�ாய் வி�கியிருக்கி&து என்றும்,

7 �னுஷருமைடய கற்பமைனகமைள உபதேதசங்களாகப் தேபாதித்து, 
வீணாய் எனக்கு ஆராதமைன மெசய்கி&ார்கள் என்றும், 
எழுதியிருக்கி&பிரகாரம், �ாயக்காரராகிய உங்கமைளக் கு&ித்து, 
ஏசாயா நன்&ாய்த் தீர்க்கதரிசனம் மெசால்லியிருக்கி&ான்.

8 நீங்கள் தேதவனுமைடய கட்டமைளமையத் தள்ளிவிட்டு, �னுஷருமைடய 
பாரம்பரியத்மைதக் மைகக்மெகாண்டுவருகி&வர்களாய், 
கிண்ணங்கமைளயும் மெசம்புகமைளயும் கழுவுகி&ீர்கள்; �ற்றும் 
இப்படிப்பட்ட அதேநக சடங்குகமைளயும் அனுசரித்து வருகி&ீர்கள் 
என்&ார்.

5. �ாற்கு 12: 28-34

28 தேவதபாரகரில் ஒருவன் அவர்கள் தர்க்கம்பண்ணுகி&மைதக்தேகட்டு, 
அவர்களுக்கு நன்&ாய் உத்தரவு மெசான்னாமெரன்று அ&ிந்து, 
அவரிடத்தில் வந்து: கற்பமைனகளிமெ�ல்�ாம் பிரதான கற்பமைன 
எதுமெவன்று தேகட்டான்.

29 இதேயசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: கற்பமைனகளிமெ�ல்�ாம் 
பிரதான கற்பமைன எதுமெவன்&ால்: இஸ்ரதேவதே� தேகள், நம்முமைடய 
தேதவனாகிய கர்த்தர் ஒருவதேர கர்த்தர்.

30 உன் தேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தேதாடும், உன் 
முழு ஆத்து�ாதேவாடும், உன் முழு �னதேதாடும், உன் முழுப் 
ப�த்தேதாடும் அன்புகூருவாயாக என்பதேத பிரதான கற்பமைன.

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 மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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31 இதற்கு ஒப்பாயிருக்கி& இரண்டாம் கற்பமைன என்னமெவன்&ால்: 
உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுதேபால் பி&னிடத்திலும் 
அன்புகூருவாயாக என்பதேத; இமைவகளிலும் மெபரிய கற்பமைன 
தேவமெ&ான்று�ில்மை� என்&ார்.

32 அதற்கு தேவதபாரகன்: சரிதான் தேபாதகதேர, நீர் மெசான்னது சத்தியம்; 
ஒதேர தேதவன் உண்டு, அவமைரத்தவிர தேவமெ&ாரு தேதவன் இல்மை�.

33 முழு இருதயத்தேதாடும், முழு �னதேதாடும், முழு ஆத்து�ாதேவாடும், 
முழுப் ப�த்தேதாடும் அவரிடத்தில் அன்பு கூருகி&தும், தன்னிடத்தில் 
அன்புகூருகி&து தேபால் பி&னிடத்தில் அன்புகூருகி&துதே� 
சர்வாங்கதகனம் முதலிய பலிகமைளப்பார்க்கிலும் 
முக்கிய�ாயிருக்கி&து என்&ான்.

34 அவன் விதேவக�ாய் உத்தரவு மெசான்னமைத இதேயசு கண்டு: நீ 
தேதவனுமைடய ராஜ்யத்துக்குத் தூர�ானவனல்� என்&ார். 
அதன்பின்பு ஒருவனும் அவரிடத்தில் யாமெதாரு தேகள்வியுங் தேகட்கத் 
துணியவில்மை�.

6. கயாவான் 5 : 39

39 தேவதவாக்கியங்கமைள ஆராய்ந்துபாருங்கள்; அமைவகளால் 
உங்களுக்கு நித்தியஜீவன் உண்மெடன்று எண்ணுகி&ீர்கதேள, 
என்மைனக்கு&ித்துச் சாட்சிமெகாடுக்கி&மைவகளும் அமைவகதேள.

7. எகபசியர் 1: 3, 4, 12, 13

3 நம்முமைடய கர்த்தராகிய இதேயசுகி&ிஸ்துவின் பிதாவாகிய 
தேதவனுக்கு ஸ்தேதாத்திரம்; அவர் கி&ிஸ்துவுக்குள் 
உன்னதங்களிதே� ஆவிக்குரிய சக� ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை� 
ஆசீர்வதித்திருக்கி&ார்.

4 த�க்குமுன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தமுள்ளவர்களும் 
குற்&�ில்�ாதவர்களு�ாயிருப்பதற்கு, அவர் உ�கத்தேதாற்&த்துக்கு
முன்தேன கி&ிஸ்துவுக்குள் நம்மை�த் மெதரிந்துமெகாண்டபடிதேய,

12 த�து சித்தத்தின் ஆதே�ாசமைனக்குத்தக்கதாக எல்�ாவற்மை&யும் 
நடப்பிக்கி& அவருமைடய தீர்�ானத்தின்படிதேய, நாங்கள் 
முன்கு&ிக்கப்பட்டு, கி&ிஸ்துவுக்குள் அவருமைடய சுதந்தர�ாகும்படி 
மெதரிந்துமெகாள்ளப்பட்தேடாம்.

13 நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவிதேசஷ�ாகிய சத்திய 
வசனத்மைதக் தேகட்டு, விசுவாசிகளானதேபாது, 

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 மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் 
முத்திமைரதேபாடப்பட்டீர்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 496 : 6 (கிறிஸ்தவ அறிவியலில்)-8

…கி&ிஸ்தவ அ&ிவியலில், கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவதும், ஒரு �னமைதக் 
மெகாண்டிருப்பதும், உங்கமைளப் தேபால் இன்மெனாருவமைர தேநசிப்பதும் 
முதல் கடமை�யாகும்.

2. 9 : 5-16

எல்�ா பிரார்த்தமைனகளின் தேசாதமைனயும் இந்தக் தேகள்விகளுக்கான 
பதிலில் உள்ளது: இப்படிக் தேகட்பதால் நாம் நம் அண்மைட வீட்டாமைர 
சி&ப்பாக தேநசிக்கிதே&ா�ா? நம்முமைடய மெஜபத்திற்கு இமைசவாக 
வாழ்வதன் மூ�ம் ந�து தேகாரிக்மைககளின் உண்மை�த்தன்மை�க்கு எந்த 
ஆதாரமும் இல்மை�மெயன்&ாலும், ஏதாவது ஒரு நல்� விஷயத்திற்காக 
மெஜபித்த திருப்தியில் பமைழய சுயந�த்மைத நாம் பின்பற்றுகிதே&ா�ா? 
சுயந�ம் கருமைணக்கு இடம் மெகாடுத்திருந்தால், நாம் நம் அண்மைட 
வீட்டாமைர தன்ன��ற்&வர்களாகக் கருதுதேவாம், நம்மை�ச் 
சபிப்பவர்கமைள ஆசீர்வதிப்தேபாம்; ஆனால் இந்த மெபரிய கடமை�மைய 
நிமை&தேவற்& தேவண்டும் என்று தேகட்பதன் மூ�ம் நாம் ஒருதேபாதும் 
நிமை&தேவற்& �ாட்தேடாம். நம் நம்பிக்மைக �ற்றும் நம்பிக்மைகயின் ப�மைன 
அனுபவிப்பதற்கு முன் ஒரு சிலுமைவமைய எடுத்துக்மெகாள்ள தேவண்டும்.

3. 239 : 13-32

கி&ிஸ்தவ அ&ிவியலின் முக்கிய வார்த்மைத தேவதப்பூர்வ�ானது: 
"துன்�ார்க்கன் தன் வழிமையயும், அக்கிர�க்காரன் தன் 
நிமைனவுகமைளயும்விட்டு, கர்த்தரிடத்தில் திரும்பக்கடவன்."

ந�து முன்தேனற்&த்மைதக் கண்ட&ிவதற்கு, நம்முமைடய பாசங்கள் எங்கு 
மைவக்கப்படுகின்&ன, யாமைர நாம் கடவுளாக ஒப்புக்மெகாண்டு 
கீழ்ப்படிகிதே&ாம் என்பமைத அ&ிந்துமெகாள்ள தேவண்டும். மெதய்வீக அன்பு
ந�க்கு மெநருக்க�ாகவும், அன்பாகவும், உண்மை�யானதாகவும் 
இருந்தால், மெபாருள் ஆவிக்கு அடிபணிகி&து. நாம் பின்மெதாடரும் 

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 மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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மெபாருள்கள் �ற்றும் நாம் மெவளிப்படுத்தும் ஆவி நம் நிமை�ப்பாட்மைட 
மெவளிப்படுத்துகி&து �ற்றும் நாம் எமைத மெவல்கிதே&ாம் என்பமைதக் 
காட்டுகி&து.

�ரண �னம் என்பது �னித தேநாக்கங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடம். 
இது மெபாருள் கருத்துக்கமைள உருவாக்குகி&து �ற்றும் உடலின் 
ஒவ்மெவாரு முரண்பாடான மெசயமை�யும் உருவாக்குகி&து. மெதய்வீக 
�னதிலிருந்து மெசயல் நடந்தால், மெசயல் இணக்க�ானது. அது 
தவ&ான �ரண �னதிலிருந்து வந்தால், அது முரண்பாடு �ற்றும் 
பாவம், தேநாய், �ரணம் ஆகியவற்&ில் முடிகி&து. அந்த இரண்டு 
எதிமெரதிர் மூ�ங்களும் ஒருதேபாதும் நீரூற்&ில் அல்�து நீதேராட்டத்தில் 
க�ப்பதில்மை�. பரிபூரண �னம் பரிபூரணத்மைத அனுப்புகி&து, 
ஏமெனன்&ால் கடவுள் �னம். முழுமை�யற்& �ரண �னம் அதன் மெசாந்த 
ஒற்றுமை�மைய மெவளிப்படுத்துகி&து, அதில் ஞானி, "எல்�ாம் �ாமைய" 
என்று கூ&ினார்.

4. 9 : 17-21 (க்கு 1st .), 25-4

"உன் தேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தேதாடும், உன் முழு
ஆத்து�ாதேவாடும், உன் முழு �னதேதாடும் அன்புகூருகி&ாயா"? இந்த 
கட்டமைளயானது, மெவறும் மெபாருள் உணர்வு, பாசம் �ற்றும் வழிபாடு 
அமைனத்மைதயும் சரணமைடவமைதயும் உள்ளடக்கியது.

கி&ிஸ்துவுக்காகவும், சத்தியத்திற்காகவும் அமைனத்மைதயும் விட்டுவிட்டு, 
பாவிகளாக எண்ணப்படுவதற்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கி&ீர்களா? 
இல்மை�! இந்த நிமை�மைய அமைடய நீங்கள் உண்மை�யிதே�தேய 
விரும்புகி&ீர்களா? இல்மை�! எங்கள் அன்பான குருவின் 
அடிச்சுவடுகமைள �ிதிக்க நீங்கள் கவமை�ப்படாததால், அமைதப் பற்&ி 
நீண்ட மெஜபம் மெசய்து, கி&ிஸ்தவர்களாக இருக்கு�ாறு ஏன் தேகட்க 
தேவண்டும்? அவருமைடய முன்�ாதிரிமையப் பின்பற்& விரும்பவில்மை� 
என்&ால், அவருமைடய இயல்பில் நீங்கள் பங்குமெகாள்ளும்படி ஏன் 
உதடுகளால் மெஜபிக்க தேவண்டும்? நிமை�யான மெஜபம் என்பது 
சரியானமைதச் மெசய்வதற்கான விருப்ப�ாகும். மெஜபம் என்&ால், நாம் 
நடக்க விரும்புகிதே&ாம், நாம் மெபறும் தூரம் ஒளியில் நடப்தேபாம், இரத்தம் 
தேதாய்ந்த கா�டிகளுடன் இருந்தாலும், கர்த்தருக்குப் மெபாறுமை�யாகக் 
காத்திருப்தேபாம், நம்முமைடய உண்மை�யான ஆமைசகமைள அவரிட�ிருந்து 
மெவகு�தியாகப் மெபறுதேவாம்.

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 மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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5. 256 : 19-23

நம் கீழ்ப்படிதமை�க் தேகாருபவர் யார்? தேவதாக�த்தின் மெ�ாழியில், 
"வானத்தின் தேசமைனயிலும், பூ�ியின் குடி�க்களிமைடதேயயும் தம்முமைடய 
சித்தத்தின்படி மெசய்கி&வர்; அவருமைடய மைகமையத் தடுக்கதேவா அல்�து 
அவரிடம், "நீ என்ன மெசய்கி&ாய்?" என்று மெசால்�தேவா முடியாது.

6. 184 :12-18

உண்மை�, வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு ஆகியமைவ �ட்டுதே� 
�னிதனுக்கான நியாய�ான �ற்றும் நித்திய தேகாரிக்மைககள், தே�லும்
அவர்கள் ஆன்�ீக சட்டத்மைத வழங்குபவர்கள், மெதய்வீக சட்டங்கள் 
மூ�ம் கீழ்ப்படிதமை� மெசயல்படுத்துகி&ார்கள்.

மெதய்வீக நுண்ண&ிவால் கட்டுப்படுத்தப்படும், �னிதன் 
இணக்க�ான �ற்றும் நித்திய�ானவன். (இங்கிருந்து 
மெ�ாழிமெபயர்க்கவும்). தவ&ான நம்பிக்மைகயால் ஆளப்படுவது 
எதுவாக இருந்தாலும் அது முரண்பாடானது �ற்றும் �ரண�ானது.

7. 375 : 11-20

கி&ிஸ்டியன் விஞ்ஞானி மெதய்வீக �னம் குண�மைடகி&து என்பமைத 
நிரூபிக்கி&ார், அதேத தேநரத்தில் ஹிப்னாடிஸ்ட் தேநாயாளிமைய 
கட்டுப்படுத்துவதற்காக அவரது தனித்துவத்மைத அகற்றுகி&ார். எந்த 
ஒரு �னிதனும் தன் �னநிமை�மைய எந்த �ன சர்வாதிகாரத்திற்தேகா 
அல்�து முமை&தேகடுக்தேகா விட்டுக்மெகாடுப்பதன் மூ�ம் 
பயனமைடவதில்மை�. அமைனத்து அ&ிவிய�ற்& �ன நமைடமுமை&களும் 
தவ&ானமைவ �ற்றும் சக்தியற்&மைவ, தே�லும் அமைவ புரிந்து 
மெகாள்ளப்பட தேவண்டும் �ற்றும் பயனற்&தாக ஆக்கப்பட தேவண்டும். 
உண்மை�யான கிரிஸ்துவர் விஞ்ஞானி தனது தேநாயாளியின் �ன 
�ற்றும் தார்�ீக சக்திமையச் தேசர்த்து, மெதய்வீக அன்பின் மூ�ம் 
உடல்ரீதியாக அவமைர �ீட்மெடடுக்கும் அதேத தேவமைளயில், தேநாயாளியின் 
ஆன்�ீகத்மைத அதிகரிக்கி&ார்.

8. 381 : 8-12, 15-4

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 மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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சி� கூ&ப்படும் சட்டங்கமைள �ீறும் தேபாது,  ஆபத்து இருப்பதாக
கூறுகி&ீர்கள்.  இந்த பயம் ஆபத்தானது �ற்றும் உடல் விமைளவுகமைளத்
தூண்டுகி&து.  தார்�ீக அல்�து ஆன்�ீக சட்டத்மைதத் தவிர எமைதயும்
�ீறுவதால் நாம் உண்மை�யில் பாதிக்கப்பட முடியாது.  …  கடவுள்
சட்ட�ியற்றுபவர்,  ஆனால் அவர் காட்டு�ிராண்டித்தன�ான
கு&ியீடுகமைள எழுதியவர் அல்�.  எல்மை�யற்& வாழ்க்மைக �ற்றும்
அன்பில்,  தேநாய்,  பாவம் அல்�து �ரணம் இல்மை�, தே�லும் எல்மை�யற்&
கடவுளில் நாம் வாழ்கிதே&ாம்,  நகர்கிதே&ாம்,  இருக்கிதே&ாம் என்று தேவதம்
அ&ிவிக்கி&து.

�ரண �னதின் சட்டங்கமைள குமை&வாக சிந்தியுங்கள்,  கடவுள் மெகாடுத்த
�னிதனின் ஆதிக்கத்மைத நீங்கள் விமைரவில் புரிந்துமெகாள்வீர்கள்.
உடல்ந�ம் மெதாடர்பான �னிதக் தேகாட்பாடுகளில் இருந்து மெவளிதேயறும்
வழிமைய நீங்கள் புரிந்து மெகாள்ள தேவண்டும்,  அல்�து நீங்கள் சி�
வியாதிகளிலிருந்து முற்&ிலும் விடுபடுகி&ீர்கள் என்று நீங்கள்
ஒருதேபாதும் நம்ப �ாட்டீர்கள்.  �னம் விஷயத்தில் இல்மை� என்பமைத
புரிந்து மெகாள்ளா�ல் �னிதனின் இணக்கமும் அழியாமை�யும் அமைடய
முடியாது.  தேநாமைய ஒரு சட்டத்திற்குப் பு&ம்பாக விரட்டியடிப்தேபாம்,
நிரந்தர�ான நல்லிணக்கத்தின் விதிமையக் கமைடப்பிடிப்தேபாம் -
கடவுளின் சட்டம்.  அநியாய�ான தண்டமைனமைய ரத்து மெசய்வது
�னிதனின் தார்�ீக உரிமை�,  மெதய்வீக அதிகாரத்தால் ஒருதேபாதும்
விதிக்கப்படாத தண்டமைன.

கி&ிஸ்து இதேயசு,  ஆதேராக்கியத்தின் இயற்பியல் விதிகளின்
�ீ&ல்களுக்கு அபராதம் விதிக்கும் பிமைழமைய மு&ியடித்தார்;  அவர்
மெபாருளின் கூ&ப்படும் சட்டங்கமைள ரத்து மெசய்தார்,  ஆவியின்
இணக்கத்திற்கு எதிராக இருந்தார், மெதய்வீக அதிகாரம் இல்மை� �ற்றும்
அவற்&ின் அனு�திக்கு �னித அங்கீகாரம் �ட்டுதே� இருந்தது.

9. 307 : 25 (மெதய்வீக�ானது)-30

மெதய்வீக �னம் �னிதனின் ஆன்�ாவாகும், தே�லும் �னிதனுக்கு 
எல்�ாவற்&ிலும் ஆதிக்கம் மெசலுத்துகி&து. �னிதன் ஒரு மெபாருள் 
அடிப்பமைடயில் பமைடக்கப்படவில்மை�, அல்�து ஆவி ஒருதேபாதும் 
உருவாக்காத மெபாருள் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும்படி 
கட்டமைளயிடப்படவில்மை�; அவரது �ாகாணம் ஆன்�ீக சட்டங்களில், 
�னதின் உயர் சட்டத்தில் உள்ளது.

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 மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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10.   311 : 22-25

�னிதகு�ம் இந்த அ&ிவியமை�ப் புரிந்து மெகாள்ளும்தேபாது, அது 
�னிதனுக்கு வாழ்க்மைகயின் சட்ட�ாக �ாறும் - ஆத்�ாவின் உயர்ந்த 
விதி, இது நல்லிணக்கம் �ற்றும் அழியாததன் மூ�ம் மெபாருள் உணர்மைவ
விட தே�தே�ாங்குகி&து.

11.   497 : 24(�ற்றும்)-27

தே�லும், கி&ிஸ்து இதேயசுவில் இருந்த அந்த �னம் நம்�ிலும் இருக்க 
தேவண்டும் என்று பார்த்து, மெஜபிப்பதாக நாங்கள் உறுதியுடன் 
உறுதியளிக்கிதே&ாம். அவர்கள் ந�க்குச் மெசய்ய விரும்புவமைதப் தேபா� 
�ற்&வர்களுக்குச் மெசய்ய தேவண்டும்; �ற்றும் இரக்கமுள்ளவராகவும், 
நீதியாகவும், தூய்மை�யாகவும் இருக்க தேவண்டும்.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினசரி மெஜபம்

ஒவ்மெவாரு நாளும் மெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்மெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  மெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்&ின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�மெப&ட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மை& ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் மெசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் தேநாக்கங்கள் அல்�து மெசயல்கமைள
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அ&ிவியலில்,
மெதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகி&து;  ஒரு கி&ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சதேகாதரத்துவம்,  மெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்&ிலும்
பிரதிபலிக்கி&ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,

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 மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆதே�ாசமைன,  மெசல்வாக்கு மெசலுத்துதல் அல்�து தவ&ாக மெசல்வாக்கு
மெசலுத்துதல் ஆகியவற்&ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

சர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் மெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்மெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் மெசய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �&க்கதேவா
பு&க்கணிக்கதேவா 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 தேஜம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கி&ிஸ்தவ அ&ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ&ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவசனங்களிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


