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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஜூமை� 3, 2022

தமை�ப்ப — இமை�வன்

ககால்டன் உமை�:  1 ககா�ிந்தியர் 2: 5

"ன் பேபச்சும் என் பிரசங்கமும் �னுஷ ஞானத்திற்குரிய
நயவசனமுள்ளதாயிரா�ல், ஆவியினாலும் பெப�த்தினாலும்

உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாயிருந்தது."

கபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  1 
நாளாக�ம் 29: 11-13 

 சங்கதீம் 62: 1, 2, 7, 8
 �த்கதயு 6: 13 

11 கர்த்தாபேவ, �ாட்சிமை�யும் வல்�மை�யும் �கிமை�யும் பெஜயமும் 
�கத்துவமும் உம்முமைடயமைவகள்; வானத்திலும் பூ�ியிலும் 
உள்ளமைவகபெளல்�ாம் உம்முமைடயமைவகள்; கர்த்தாபேவ, 
ராஜ்யமும் உம்முமைடயது; பேதவரீர் எல்�ாருக்கும் தமை�வராய் 
உயர்ந்திருக்கி�ீர்.

12 ஐசுவரியமும் கனமும் உம்�ாபே� வருகி�து; பேதவரீர் 
எல்�ாவற்மை�யும் ஆளுகி�வர்; உம்முமைடய கரத்திபே� 
சத்துவமும் வல்�மை�யும் உண்டு; எவமைரயும் 
பே�ன்மை�ப்படுத்தவும் ப�ப்படுத்தவும் உம்முமைடய கரத்தினால் 
ஆகும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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13 இப்பேபாதும் எங்கள் பேதவபேன, நாங்கள் உ�க்கு ஸ்பேதாத்திரம் 
பெசலுத்தி, உ�து �கிமை�யுள்ள நா�த்மைதத் துதிக்கிபே�ாம்.

1 பேதவமைனபேய பேநாக்கி என் ஆத்து�ா அ�ர்ந்திருக்கி�து; அவரால் 
என் இரட்சிப்பு வரும்.

2 அவபேர என் கன்�மை�யும், என் இரட்சிப்பும், என் உயர்ந்த 
அமைடக்க�மு�ானவர்; நான் அதிக�ாய் அமைசக்கப்படுவதில்மை�.

7 என் இரட்சிப்பும், என் �கிமை�யும் பேதவனிடத்தில் இருக்கி�து; 
பெப�னான என் கன்�மை�யும் என் அமைடக்க�மும் பேதவனுக்குள் 
இருக்கி�து.

8 ஜனங்கபேள, எக்கா�த்திலும் அவமைர நம்புங்கள்; அவர் 
சமுகத்தில் உங்கள் இருதயத்மைத ஊற்�ிவிடுங்கள்; பேதவன் 
ந�க்கு அமைடக்க��ாயிருக்கி�ார்.

13 எங்கமைளச் பேசாதமைனக்குட்படப்பண்ணா�ல், தீமை�யினின்று 
எங்கமைள இரட்சித்துக்பெகாள்ளும், ராஜ்யமும், வல்�மை�யும், 
�கிமை�யும் என்பெ�ன்மை�க்கும் உம்முமைடயமைவகபேள, ஆபெ�ன், 
என்பபேத.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. கவளிப்படுத்தின விகசஷம் 1: 8

8 ருக்கி�வரும் இருந்தவரும் இனிவருகி�வரு�ாகிய 
சர்வவல்�மை�யுள்ள கர்த்தர்: நான் அல்பாவும், ஓபெ�காவும் 
ஆதியும் அந்தமு�ாயிருக்கிபே�ன் என்று திருவுளம்பற்றுகி�ார்.

2. ஏசாயா 46: 9 (1st  நான்), 10 (என்)

9 நாபேன பேதவன், பேவபெ�ாருவரும் இல்மை�; நாபேன பேதவன் எனக்குச் 
ச�ான�ில்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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10 ஆபே�ாசமைன நிமை�நிற்கும், எனக்குச் 
சித்த�ானமைவகமைளபெயல்�ாம் பெசய்பேவன் என்று பெசால்லி.

3. �ல்கியா 3: 1

1 இபேதா நான் என் தூதமைன அனுப்புகிபே�ன், அவன் எனக்கு 
முன்பாகப் பேபாய், வழிமைய ஆயத்தம்பண்ணுவான்; அப்பெபாழுது 
நீங்கள் பேதடுகி� ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகி� 
உடன்படிக்மைகயின் தூதனு�ானவர் தம்முமைடய ஆ�யத்துக்குத் 
தீவிர�ாய் வருவார்; இபேதா, வருகி�ார் என்று பேசமைனகளின் கர்த்தர் 
பெசால்லுகி�ார்.

4. �த்கதயு 3: 13, 16, 17

13 அப்பெபாழுது பேயாவானால் ஞானஸ்நானம் பெபறுவதற்கு இபேயசு 
கலிபே�யாமைவவிட்டு பேயார்தானுக்கு அருபேக அவனிடத்தில் 
வந்தார்.

16 இபேயசு ஞானஸ்நானம் பெபற்று, ஜ�த்திலிருந்து 
கமைரபேய�ினவுடபேன, இபேதா வானம் அவருக்குத் தி�க்கப்பட்டது; 
பேதவ ஆவி பு�ாமைவப்பேபா� இ�ங்கி, தம்பே�ல் வருகி�மைதக் 
கண்டார்.

17 அன்�ியும், வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் 
என்னுமைடய பேநசகு�ாரன், இவரில் பிரிய�ாயிருக்கிபே�ன் என்று 
உமைரத்தது.

5. �த்கதயு 12: 22-28

22 அப்பெபாழுது பிசாசு பிடித்த குருடும் ஊமை�யு�ான ஒருவன் 
அவரிடத்தில் பெகாண்டுவரப்பட்டான்; குருடும் ஊமை�யு�ானவன் 
பேபசவுங் காணவுந்தக்கதாக அவமைனச் பெசாஸ்த�ாக்கினார்.

23 ஜனங்கபெளல்�ாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: தாவீதின் கு�ாரன் 
இவர்தாபேனா? என்�ார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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24 பரிபேசயர் அமைதக்பேகட்டு: இவன் பெபயல்பெசபூலினாபே� பிசாசுகமைளத்
துரத்துகி�ாபேனயல்�ா�ல் �ற்�ப்படியல்� என்�ார்கள்.

25 இபேயசு அவர்களுமைடய சிந்தமைனகமைள அ�ிந்து, அவர்கமைள 
பேநாக்கி: தனக்குத்தாபேன விபேராத�ாய்ப் பிரிந்திருக்கி� எந்த 
ராஜ்யமும் பாழாய்ப்பேபாம்; தனக்குத்தாபேன விபேராத�ாய் 
பிரிந்திருக்கி� எந்த பட்டணமும் எந்த வீடும் நிமை�நிற்க�ாட்டாது.

26 சாத்தாமைனச் சாத்தான் துரத்தினால் தனக்கு விபேராத�ாகத் தாபேன 
பிரிவிமைன பெசய்கி�தாயிருக்குபே�; அப்படிச் பெசய்தால் அவன் 
ராஜ்யம் எப்படி நிமை�நிற்கும்?

27 நான் பெபயல்பெசபூலினாபே� பிசாசுகமைளத் துரத்தினால், உங்கள் 
பிள்மைளகள் அமைவகமைள யாராபே� துரத்துகி�ார்கள்? ஆமைகயால், 
அவர்கபேள உங்கமைள நியாயந்தீர்க்கி�வர்களாயிருப்பார்கள்.

28 நான் பேதவனுமைடய ஆவியினாபே� பிசாசுகமைளத் 
துரத்துகி�படியால், பேதவனுமைடய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் 
வந்திருக்கி�பேத.

6. �ாற்கு 4: 1, 30-32, 35-41

1 அவர் �றுபடியும் கடபே�ாரத்திபே� பேபாதகம்பண்ணத் பெதாடங்கினார்.
திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடிவந்தபடியால், அவர் கடலிபே� 
நின்� ஒரு படவில் ஏ�ி உட்கார்ந்தார்; ஜனங்கபெளல்�ாரும் 
கடற்கமைரயில் நின்�ார்கள்.

30 பின்னும் அவர் அவர்கமைள பேநாக்கி: பேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைத 
எதற்கு ஒப்பிடுபேவாம்? அல்�து எந்த உவமை�யினாபே� அமைதத் 
திருஷ்டாந்தப்படுத்துபேவாம்?

31 அது ஒரு கடுகு விமைதக்கு ஒப்பாயிருக்கி�து; அது பூ�ியில் 
விமைதக்கப்படும்பேபாது பூ�ியிலுள்ள சக� விமைதகளிலும் 
சி�ிதாயிருக்கி�து;

32 விமைதக்கப்பட்டபின்பேபா, அது வளர்ந்து, சக� பூண்டுகளிலும் 
பெபரிதாகி, ஆகாயத்துப்ப�மைவகள் அதினுமைடய நிழலின்கீழ் 
வந்தமைடயத்தக்க பெபரிய கிமைளகமைள விடும் என்�ார்.

35 அன்று சாயங்கா�த்தில், அவர் அவர்கமைள பேநாக்கி: அக்கமைரக்குப் 
பேபாபேவாம் வாருங்கள் என்�ார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 3, 2022
தமை�ப்ப: இமை�வன்

36 அவர் ஜனங்கமைள அனுப்பிவிட்டு, அவர் படவிலிருந்தபடிபேய 
அவமைரக் பெகாண்டுபேபானார்கள். பேவபே� படவுகளும் அவபேராபேடகூட 
இருந்தது.

37 அப்பெபாழுது, ப�த்த சுழல்காற்று உண்டாகி, படவு நிரம்பத்தக்கதாக,
அமை�கள் அதின்பே�ல் பே�ாதிற்று.

38 கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தமை�யமைண மைவத்து 
நித்திமைரயாயிருந்தார். அவர்கள் அவமைர எழுப்பி: பேபாதகபேர, 
நாங்கள் �டிந்து பேபாகி�து உ�க்குக் கவமை�யில்மை�யா 
என்�ார்கள்.

39 அவர் எழுந்து, காற்மை� அதட்டி, கடமை�ப்பார்த்து: இமைரயாபேத, 
அமை�த�ாயிரு என்�ார். அப்பெபாழுது காற்று நின்றுபேபாய், �ிகுந்த 
அமை�தலுண்டாயிற்று.

40 அவர் அவர்கமைள பேநாக்கி: ஏன் இப்படிப் பயப்படுகி�ீர்கள்? ஏன் 
உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்�ா�ற்பேபாயிற்று என்�ார்.

41 அவர்கள் �ிகவும் பயந்து: இவர் யாபேரா? காற்றும் கடலும் 
இவருக்குக் கீழ்ப்படிகி�பேத என்று, ஒருவபேராபெடாருவர் 
பெசால்லிக்பெகாண்டார்கள்.

7. �த்கதயு 17: 14-21

14 அவர்கள் ஜனங்களிடத்தில் வந்தபேபாது, ஒரு �னுஷன் 
அவரிடத்தில் வந்து, அவர் முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு:

15 ஆண்டவபேர, என் �கனுக்கு இரங்கும், அவன் சந்திரபேராகியாய்க் 
பெகாடிய பேவதமைனப்படுகி�ான்; அடிக்கடி தீயிலும், அடிக்கடி 
ஜ�த்திலும் விழுகி�ான்.

16 அவமைன உம்முமைடய சீஷர்களிடத்தில் பெகாண்டுவந்பேதன்; 
அவமைனச் பெசாஸ்த�ாக்க அவர்களால் கூடா�ற்பேபாயிற்று 
என்�ான்.

17 இபேயசு பிரதியுத்தர�ாக: விசுவாச�ில்�ாத �ாறுபாடுள்ள 
சந்ததிபேய, எதுவமைரக்கும் நான் உங்கபேளாடு இருப்பேபன்? 
எதுவமைரக்கும் உங்களிடத்தில் பெபாறுமை�யாயிருப்பேபன்? அவமைன 
என்னிடத்தில் பெகாண்டுவாருங்கள் என்�ார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூமை� 3, 2022
தமை�ப்ப: இமை�வன்

18 இபேயசு பிசாமைச அதட்டினார்; உடபேன அது அவமைன விட்டுப் 
பு�ப்பட்டது; அந்பேநரபே� அந்த இமைளஞன் பெசாஸ்த�ானான்.

19 அப்பெபாழுது, சீஷர்கள் இபேயசுவினிடத்தில் தனித்து வந்து: அமைதத்
துரத்திவிட எங்களால் ஏன் கூடா�ற்பேபாயிற்று என்று பேகட்டார்கள்.

20 அதற்கு இபேயசு: உங்கள் அவிசுவாசத்தினாபே�தான்; 
கடுகுவிமைதயளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த
�மை�மையப்பார்த்து, இவ்விடம் விட்டு அப்பு�ம்பேபா என்று பெசால்� 
அது அப்பு�ம் பேபாம்; உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்று�ிராது 
என்று, பெ�ய்யாகபேவ உங்களுக்குச் பெசால்லுகிபே�ன்.

21 இந்த ஜாதிப்பிசாசு பெஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுபே�யன்�ி 
�ற்பெ�வ்விதத்தினாலும் பு�ப்பட்டுப்பேபாகாது என்�ார்.

8. கயாவான் 14 : 1, 10 (இந்த வார்த்மைதகள்), 12, 13

1 உங்கள் இருதயம் க�ங்காதிருப்பதாக; பேதவனிடத்தில் 
விசுவாச�ாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாச�ாயிருங்கள்.

10 ... நான் உங்களுடபேன பெசால்லுகி� வசனங்கமைள என் சுய�ாய்ச் 
பெசால்�வில்மை�; என்னிடத்தில் வாச�ாயிருக்கி� பிதாவானவபேர 
இந்தக் கிரிமையகமைளச் பெசய்துவருகி�ார்.

12 பெ�ய்யாகபேவ பெ�ய்யாகபேவ நான் உங்களுக்குச் பெசால்லுகிபே�ன்; 
நான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் பேபாகி�படியினால், என்மைன 
விசுவாசிக்கி�வன் நான் பெசய்கி�கிரிமையகமைளத் தானும் 
பெசய்வான், இமைவகமைளப்பார்க்கிலும் பெபரிய கிரிமையகமைளயும் 
பெசய்வான்.

13 நீங்கள் என் நா�த்தினாபே� எமைதக் பேகட்பீர்கபேளா, கு�ாரனில் பிதா 
�கிமை�ப்படும்படியாக, அமைதச் பெசய்பேவன்.

9. பிலிப்பியர் 4 : 19 (என்), 20

19 ... பேதவன் தம்முமைடய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் 
குமை�மைவபெயல்�ாங் கி�ிஸ்து இபேயசுவுக்குள் �கிமை�யிபே� 
நிமை�வாக்குவார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: இமை�வன்

20 நம்முமைடய பிதாவாகிய பேதவனானவருக்கு என்பெ�ன்மை�க்கும் 
�கிமை� உண்டாவதாக. ஆபெ�ன்.

அ�ிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 275 : 6-19

பெதய்வீக அ�ிவியலின் பெதாடக்கப் புள்ளி என்னபெவன்�ால், கடவுள், 
ஆவி, எல்�ாவற்�ிலும் இருக்கி�ார், பே�லும் பேவறு எந்த வலிமை�யும் 
இல்மை�, �னமும் இல்மை� - கடவுள் அன்பு, எனபேவ அவர் பெதய்வீகக் 
பெகாள்மைக.

அதன் அ�ிவியலில் இருப்பதன் யதார்த்தத்மைதயும் ஒழுங்மைகயும் புரிந்து 
பெகாள்ள, நீங்கள் உண்மை�யில் இருக்கும் அமைனத்திற்கும் கடவுமைள 
பெதய்வீகக் பெகாள்மைகயாகக் கணக்கிடுவதன் மூ�ம் பெதாடங்க 
பேவண்டும். ஆவி, ஜவீன், உண்மை�, அன்பு, ஒன்�ாக இமைணதல், - �ற்றும்
கடவுளுக்கான பேவதப் பெபயர்கள். அமைனத்து பெபாருள், புத்தி, ஞானம், 
இருப்பு, அழியாமை�, காரணம் �ற்றும் விமைளவு ஆகியமைவ கடவுளுக்கு 
பெசாந்த�ானது. இமைவ அவருமைடய குணாதிசயங்கள், எல்மை�யற்� 
பெதய்வீகக் பெகாள்மைகயின் நித்திய பெவளிப்பாடுகள், அன்பு. அவருமைடய 
ஞானத்மைதத் தவிர எந்த ஞானமும் ஞான�ானது அல்�; எந்த 
உண்மை�யும் உண்மை� இல்மை�, எந்த அன்பும் அழகானது இல்மை�, எந்த 
வாழ்க்மைகயும் வாழ்க்மைக அல்�, பெதய்வீக�ானது; எந்த நன்மை�யும் 
இல்மை�, ஆனால் நல்�மைத கடவுள் அருளுகி�ார்.

2. 339 : 7 (இருந்து)-10

கடவுள் எல்�ா�ாக இருப்பதால், அவரது ஒற்றுமை�க்கு இட�ில்மை�. 
கடவுள், ஆவி, ஒருவபேர அமைனத்மைதயும் பமைடத்தார், அமைத நல்�து என்று 
அமைழத்தார். எனபேவ தீமை�, நன்மை�க்கு முரணானது, உண்மை�யற்�து, 
பே�லும் கடவுளின் விமைளபெபாருளாக இருக்க முடியாது.

3. 286 : 16-20, 31-4

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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சாக்சன் �ற்றும் இருபது �ற்� பெ�ாழிகளிலும் நல்�து என்பது 
கடவுளின் பெசால். அவர் தன்மைனப் பேபா�பேவ நல்�வராகவும், 
பெகாள்மைகயிலும், பேயாசமைனயிலும் நல்�வராகவும் பெசய்த 
அமைனத்மைதயும் பேவதம் அ�ிவிக்கி�து. எனபேவ ஆன்�ீக பிரபஞ்சம் 
நல்�து, பே�லும் கடவுமைள அவர் பேபா�பேவ பிரதிபலிக்கி�து.

பாவம், பேநாய் �ற்றும் �ரணம் ஆகியமைவ �னிதப் பெபாருள் 
நம்பிக்மைகயில் அடங்கியுள்ளன, பே�லும் அமைவ பெதய்வீக �னமைதச் 
சார்ந்தமைவ அல்�. அவர்கள் உண்மை�யான பேதாற்�ம் அல்�து இருப்பு 
இல்�ாதவர்கள். அவர்களுக்குக் பெகாள்மைகயும் இல்மை�, நிரந்தரமும் 
இல்மை�, ஆனால் பெபாருள் �ற்றும் தற்காலிக�ான அமைனத்மைதயும் 
பெகாண்டு, உண்மை�யின் பமைடப்புகமைள உருவகப்படுத்தும் பிமைழயின் 
ஒன்று�ில்�ாத தன்மை�க்கு பெசாந்த�ானது.

4. 202 : 24-8

ஒரு உயர்ந்த �னிதமைனப் பற்�ிய ந�து நம்பிக்மைககள் 
அவர்களிட�ிருந்து வளரும் நமைடமுமை�க்கு முரணாக உள்ளன. 
உண்மை� "இன்னும் அதிக�ாக" இருக்க பேவண்டிய இடத்தில் பிமைழ 
அதிக�ாக உள்ளது. கடவுள் சர்வவல்�மை�யுள்ளவர் என்பமைத 
நாங்கள் ஒப்புக்பெகாள்கிபே�ாம், இது "சிக்கலில் �ிகவும் தற்பேபாமைதய 
உதவி;" இன்னும் நாம் பேநாமையக் குணப்படுத்த ஒரு �ருந்து அல்�து 
ஹிப்னாடிசத்மைத நம்பியிருக்கிபே�ாம், அ�ிவற்� விஷயம் அல்�து 
தவ�ான �ரண �னம் சர்வ வல்�மை�யுள்ள ஆவிமையக் காட்டிலும் 
அதிக சக்திமையக் பெகாண்டிருப்பது பேபா�.

ஒரு �னிதன் நன்மை� பெசய்யும் பெசயலில் சளி பிடிக்க�ாம் என்றும், 
இந்த சளி ஆபத்தான நுமைரயீரல் பேநாமைய உருவாக்க�ாம் என்றும் 
பெபாதுவான கருத்து ஒப்புக்பெகாள்கி�து; தீமை� அன்பின் சட்டத்மைத 
�றீுவது பேபா�வும், நன்மை� பெசய்ததற்கான பெவகு�திமைய 
சரிபார்க்கவும். கி�ிஸ்தவத்தின் அ�ிவியலில், �னம் - சர்வ வல்�மை� -
எல்�ா சக்திமையயும் பெகாண்டுள்ளது, நீதிக்கு உறுதியான 
பெவகு�திகமைள வழங்குகி�து, பே�லும் பெபாருள் குணப்படுத்தபேவா 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அல்�து பேநாயுற்�பேவா, உருவாக்கபேவா அழிக்கபேவா முடியாது 
என்பமைதக் காட்டுகி�து.

பெவறு�பேன நம்பப்படுவதற்குப் பதி�ாக கடவுமைளப் 
புரிந்துபெகாண்டால், இந்தப் புரிதல் ஆபேராக்கியத்மைத நிமை�நாட்டும்.

5. 26 : 14-18

பெதய்வீக உண்மை�, வாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு ஆகியமைவ பாவம், பேநாய் 
�ற்றும் �ரணத்தின் �தீு இபேயசுவுக்கு அதிகாரம் அளித்தன. கடவுள் 
என்�ால் என்ன, �னிதனுக்கு அவர் என்ன பெசய்கி�ார் என்பமைத 
நிரூபிப்பபேத அவரது பணியாக இருந்தது.

6. 228: 25-29 (க்கு 2nd.)

கடவுமைளத் தவிர பேவறு சக்தி இல்மை�.  சர்வ வல்�மை�க்கு எல்�ா
சக்தியும் உண்டு,  பேவறு எந்த சக்திமையயும் ஒப்புக்பெகாள்வது கடவுமைள
அவ�திப்பதாகும்.  தாழ்மை�யான நசபேரயன் பாவம்,  பேநாய்,  �ரணம்
ஆகியவற்றுக்கு சக்தி உண்டு என்� அனு�ானத்மைதத்
தூக்கிபெய�ிந்தார். அவர்கமைள சக்தியற்�வர்களாக நிரூபித்தார்.

7. 395 : 6-14

சி�ந்த முன்�ாதிரிமையப் பேபா�பேவ, குணப்படுத்துபவர் பேநாயின் �தீு 
அதிகாரம் பெகாண்டவராகப் பேபச பேவண்டும், உடல் உணர்வுகளின் 
தவ�ான ஆதாரங்கமைள ஆன்�ாமைவக் மைகப்பற்�ி, இ�ப்பு �ற்றும் 
பேநாய் �ீதான அதன் கூற்றுக்கமைள உறுதிப்படுத்த பேவண்டும். ஒபேர 
பெகாள்மைக பாவம் �ற்றும் பேநாய் இரண்மைடயும் குணப்படுத்துகி�து. 
பெதய்வீக விஞ்ஞானம் சரீர �னதில் நம்பிக்மைகமைய பெவல்லும் பேபாது, 
கடவுள் நம்பிக்மைக பாவம் �ற்றும் பெபாருள் சிகிச்மைச முமை�களில் 
உள்ள அமைனத்து நம்பிக்மைககமைளயும் அழிக்கும் பேபாது, பாவம், பேநாய் 
�ற்றும் �ரணம் �மை�ந்துவிடும்.

8. 373 : 1-5

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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நாம் எல்�ா தார்�ீக பேகள்விகளிலும் கி�ிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும், 
கி�ித்துவம் உள்ளடக்கிய பெபௌதீக விதிவி�க்கு கு�ித்து இருளில் 
இருந்தால், இந்த விஷயத்தில் நாம் கடவுள் �தீு அதிக நம்பிக்மைக 
மைவத்து, அவருமைடய வாக்குறுதிகளுக்கு உயிருடன் இருக்க பேவண்டும்.

9. 134 : 14-20

�னிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேகாட்பாடுகள் குமை�ந்து வருகின்�ன. 
கஷ்ட கா�ங்களில் அவர்கள் வலுவாக வளரவில்மை�. கி�ிஸ்து-
வல்�மை� இல்�ா�ல், அவர்கள் எப்படி கி�ிஸ்துவின் பேகாட்பாடுகமைள 
அல்�து கிருமைபயின் அற்புதங்கமைள விளக்க முடியும்? கி�ிஸ்தவ 
குணப்படுத்துதலின் சாத்தியத்மைத �றுப்பது கி�ிஸ்தவத்திற்கு பெதய்வீக
சக்திமையக் பெகாடுத்தது �ற்றும் முதல் நூற்�ாண்டில் வியக்கத்தக்க 
�ற்றும் ச��ற்� பெவற்�ிமையக் பெகாடுத்தது.

10.   130 : 26-5

கடவுள் அல்�து உண்மை�யின் பே�ன்மை�க்கான அ�ிவியலின் வலுவான 
கூற்மை�க் கண்டு சிந்தமைன திடுக்கிட்டு, நன்மை�யின் பே��ாதிக்கத்மைத 
சந்பேதகித்தால், அதற்கு �ா�ாக, தீமை�யின் தீவிர�ான கூற்றுக்கமைளக் 
கண்டு நாம் திமைகத்து, அவற்மை�ச் சந்பேதகிக்கா�ல் இருக்க பேவண்டா�ா?
பாவத்மைத விரும்புவது இயற்மைகயானது �ற்றும் அமைதக் மைகவிடுவது 
இயற்மைகக்கு �ா�ானது, - தீமை� எப்பேபாதும் இருப்பதாகவும், நல்�து 
இல்�ாததாகவும் கற்பமைன பெசய்ய பேவண்டா�ா? உண்மை� பிமைழமையப் 
பேபா� ஆச்சரிய�ாகவும் இயற்மைகக்கு �ா�ானதாகவும் 
பேதான்�க்கூடாது, பிமைழ என்பது உண்மை�யாகத் பேதான்�க்கூடாது. 
பேநாய் என்பது ஆபேராக்கியத்மைதப் பேபா� உண்மை�யானதாகத் 
பேதான்�க்கூடாது. அ�ிவியலில் எந்தப் பிமைழயும் இல்மை�, எல்�ா 
உயிரினங்களின் பெதய்வீகக் பெகாள்மைகயான கடவுளுடன் இணக்க�ாக 
இருக்க நம் வாழ்க்மைக யதார்த்தத்தால் நிர்வகிக்கப்பட பேவண்டும்.

11.   183 : 21-25

பெதய்வீக �னம் �னிதனின் முழு கீழ்ப்படிதமை�யும், பாசத்மைதயும், 
வலிமை�மையயும் சரியாகக் பேகாருகி�து. எந்தபெவாரு குமை�வான 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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விசுவாசத்திற்கும் இட ஒதுக்கீடு பெசய்யப்படவில்மை�. சத்தியத்திற்குக் 
கீழ்ப்படிவது �னிதனுக்கு ஆற்�மை�யும் வலிமை�மையயும் தருகி�து. 
பிமைழமையச் ச�ர்ப்பிப்பது சக்தி இழப்மைபத் தூண்டுகி�து.

12.   494 : 10-14, 30-3

பெதய்வீக அன்பு எப்பெபாழுதும் சந்தித்தது �ற்றும் எப்பேபாதும் �னித 
பேதமைவகமைள பூர்த்தி பெசய்யும். �னிதகு�ம் �ற்றும் ஒவ்பெவாரு �ணி 
பேநரத்திலும், பெதய்வீக அன்பு எல்�ா நன்மை�கமைளயும் வழங்குகி�து 
என்பதால், ஒரு கு�ிப்பிட்ட எண்ணிக்மைகயில் அல்�து கு�ிப்பிட்ட 
கா�த்திற்கு �ட்டுபே� குணப்படுத்தும் பெதய்வீக சக்திமைய இபேயசு 
பெவளிப்படுத்தினார் என்று கற்பமைன பெசய்வது நன்�ாக இல்மை�.

எங்கள் எஜ�ானர் பிசாசுகமைள (தீமை�கமைள) துரத்தினார் �ற்றும் 
பேநாயாளிகமைளக் குணப்படுத்தினார். அவமைரப் பின்பற்றுபவர்கமைளப் 
பற்�ியும் பெசால்� பேவண்டும், அவர்கள் பயத்மைதயும் எல்�ாத் 
தீமை�கமைளயும் தம்�ிட�ிருந்தும் �ற்�வர்களிட�ிருந்தும் பெவளிபேயற்�ி 
பேநாயாளிகமைளக் குணப்படுத்துகி�ார்கள். �னிதன் கடவுளால் 
ஆளப்படும் பேபாபெதல்�ாம் கடவுள் �னிதர் மூ�ம் பேநாயாளிகமைளக் 
குணப்படுத்துவார். பத்பெதான்பது நூற்�ாண்டுகளுக்கு முன்பு 
பெசய்தமைதப் பேபா�பேவ இப்பேபாதும் உண்மை� தவமை� பெவளிபேயற்றுகி�து.

13.   368 : 14-19

பிமைழமைய விட இருப்பது என்� சத்தியத்தின் �தீு அதிக நம்பிக்மைகயும், 
விஷயத்மைத விட ஆவியின் �தீு அதிக நம்பிக்மைகயும், இ�ப்மைப விட 
வாழ்வதில் அதிக நம்பிக்மைகயும், �னிதமைன விட கடவுள் �தீு அதிக 
நம்பிக்மைகயும் வரும்பேபாது, எந்த பெபாருள் சார்ந்த அனு�ானங்களும் 
நம்மை�த் தடுக்க முடியாது. பேநாயுற்�வர்கமைள குணப்படுத்துதல் �ற்றும் 
பிமைழமைய அழித்தல்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் பே�ரி பேபக்கர் எடி

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: இமை�வன்

தினச�ி கஜபம்

ஒவ்பெவாரு நாளும் பெஜபிப்பது 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 மைகபேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் கசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் பேநாக்கங்கள் அல்�து பெசயல்கமைள
விபேராதபே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்பேபா தூண்டக்கூடாது. அ�ிவியலில்,
பெதய்வீக அன்பு �ட்டுபே� �னிதமைன ஆளுகி�து;  ஒரு கி�ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சபேகாதரத்துவம்,  பெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்�ிலும்
பிரதிபலிக்கி�ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்பேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆபே�ாசமைன,  பெசல்வாக்கு பெசலுத்துதல் அல்�து தவ�ாக பெசல்வாக்கு
பெசலுத்துதல் ஆகியவற்�ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட பேவண்டும்.

சர்ச் மைகபேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆபே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  பே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பெசய்ய பேவண்டிய கடமை�மைய ��க்கபேவா
பு�க்கணிக்கபேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகபேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது பே�ரி பேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பேஜம்ஸ் மைபபிளின் பேவத பே�ற்பேகாள்கள் �ற்றும் 
கி�ிஸ்தவ அ�ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ�ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பேவதவசனங்களிலிருந்து பெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


