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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஜூன் 12, 2022

தமை�ப்ப — கடவுள் �னிதமைனக் காப்பவர்

ககால்டன் உமை�:  சங்கதீம் 16: 1

"தேதவதேன, என்மைனக் காப்பாற்றும், உம்மை� நம்பியிருக்கிதே"ன்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: சங்கதீம் 56: 1-5, 11

1 தேதவதேன, எனக்கு இரங்கும்; �னுஷன் என்மைன 
விழுங்கப்பார்க்கி"ான், நாள்தேதாறும் தேபார்செ+ய்து என்மைன 
ஒடுக்குகி"ான்.

2 என் +த்துருக்கள் நாள்தேதாறும் என்மைன 
விழுங்கப்பார்க்கி"ார்கள்: உன்னத�ானவதேர, எனக்கு 
விதேராத�ாய் அகங்கரித்துப் தேபார் செ+ய்கி"வர்கள் அதேநகர்.

3 நான் பயப்படுகி" நாளில் உம்மை� நம்புதேவன்.
4 தேதவமைன முன்னிட்டு அவருமைடய வார்த்மைதமையப் புகழுதேவன்; 

தேதவமைன நம்பியிருக்கிதே"ன், நான் பயப்பதேடன்; �ாம்+�ானவன் 
எனக்கு என்ன செ+ய்வான்?

5 நித்தமும் என் வார்த்மைதகமைளப் புரட்டுகி"ார்கள்; எனக்குத் 
தீங்குசெ+ய்வதேத அவர்கள் முழு எண்ண�ாயிருக்கி"து.

11 தேதவமைன நம்பியிருக்கிதே"ன், நான் பயப்பதேடன்; �னுஷன் 
எனக்கு என்னசெ+ய்வான்?

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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 2ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 12, 2022
தமை�ப்ப: கடவுள் �னிதமைனக் காப்பவர்

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஏசாயா 45: 1 (க்கு  1st,), 5, 22

1 கர்த்தர் தம்முமைடய அபிதேஷகம்பண்ணப்பட்டவரிடம் கூறுகி"ார்:
5 நாதேன கர்த்தர், தேவசெ"ாருவரில்மை�; என்மைனத்தவிர தேதவன் 

இல்மை�.
22 பூ�ியின் எல்மை�செயங்குமுள்ளவர்கதேள, என்மைன 

தேநாக்கிப்பாருங்கள்; அப்செபாழுது இரட்+ிக்கப்படுவீர்கள்; நாதேன 
தேதவன், தேவசெ"ாருவரும் இல்மை�.

2. ஆதியாக�ம் 21: 9-20

9 பின்பு எகிப்து தேத+த்தாளாகிய ஆகார் ஆபிரகாமுக்குப் செபற்" 
கு�ாரன் பரியா+ம்பண்ணுகி"மைதச் +ாராள் கண்டு,

10 ஆபிரகாமை� தேநாக்கி: இந்த அடிமை�ப் செபண்மைணயும் அவள் 
�கமைனயும் பு"ம்தேப தள்ளும்; இந்த அடிமை�ப் செபண்ணின் �கன் 
என் கு�ாரனாகிய ஈ+ாக்தேகாதேட சுதந்தரவாளியாயிருப்பதில்மை� 
என்"ான்.

11 தன் �கமைனக்கு"ித்துச் செ+ால்�ப்பட்ட இந்தக் காரியம் 
ஆபிரகாமுக்கு �ிகவும் துக்க�ாயிருந்தது.

12 அப்செபாழுது தேதவன் ஆபிரகாமை� தேநாக்கி: அந்தப் பிள்மைளமையயும், 
உன் அடிமை�ப்செபண்மைணயும் கு"ித்துச் செ+ால்�ப்பட்டது உனக்குத் 
துக்க�ாயிருக்க தேவண்டாம்; ஈ+ாக்கினிடத்தில் உன் +ந்ததி 
விளங்கும்; ஆத�ால் +ாராள் உனக்குச் செ+ால்வசெதல்�ாவற்மை"யும் 
தேகள்.

13 அடிமை�ப்செபண்ணின் �கனும் உன் வித்தாயிருக்கி"படியால், 
அவமைனயும் ஒரு ஜாதியாக்குதேவன் என்"ார்.

14 ஆபிரகாம் அதிகாமை�யில் எழுந்து, அப்பத்மைதயும் ஒரு துருத்தி 
தண்ணீமைரயும் எடுத்து, ஆகாருமைடய தேதாளின்தே�ல் மைவத்துப் 

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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பிள்மைளமையயும் ஒப்புக்செகாடுத்து, அவமைள அனுப்பிவிட்டான்; 
அவள் பு"ப்பட்டுப்தேபாய், செபயர்செ+பாவின் வனாந்தரத்திதே� 
அமை�ந்து திரிந்தாள்.

15 துருத்தியிலிருந்த தண்ணீர் செ+�வழிந்தபின்பு, அவள் பிள்மைளமைய 
ஒரு செ+டியின்கீதேழ விட்டு,

16 பிள்மைள +ாகி"மைத நான் பார்க்க�ாட்தேடன் என்று, எதிராக அம்பு 
பாயும் தூரத்திதே� தேபாய் உட்கார்ந்து +த்த�ிட்டு அழுதாள்.

17 தேதவன் பிள்மைளயின் +த்தத்மைதக் தேகட்டார்; தேதவதூதன் 
வானத்திலிருந்து ஆகாமைரக் கூப்பிட்டு ஆகாதேர, உனக்கு என்ன 
+ம்பவித்தது, பயப்படாதேத, பிள்மைளயிருக்கும் இடத்திதே� தேதவன் 
அவன் +த்தத்மைதக் தேகட்டார்.

18 நீ எழுந்து பிள்மைளமைய எடுத்து அவமைன உன் மைகயினால் 
பிடித்துக்செகாண்டுதேபா, அவமைனப் செபரிய ஜாதியாக்குதேவன் 
என்"ார்.

19 தேதவன் அவளுமைடய கண்கமைளத் தி"ந்தார்; அப்செபாழுது அவள் 
ஒரு தண்ணீர்த் துரமைவக் கண்டு, தேபாய், துருத்தியிதே� தண்ணீர் 
நிரப்பி, பிள்மைளக்குக் குடிக்கக் செகாடுத்தாள்.

20 தேதவன் பிள்மைளயுடதேன இருந்தார்; அவன் வளர்ந்து 
வனாந்தரத்திதே� குடியிருந்து, வில்வித்மைதயிதே� வல்�வனானான்.

3. சங்கதீம் 121: 1-3, 7, 8

1 எனக்கு ஒத்தாமை+ வரும் பர்வதங்களுக்கு தேநராக என் 
கண்கமைள ஏசெ"டுக்கிதே"ன்.

2 வானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து 
எனக்கு ஒத்தாமை+ வரும்.

3 உன் காமை�த் தள்ளாடசெவாட்டார்; உன்மைனக் காக்கி"வர் 
உ"ங்கார்.

7 கர்த்தர் உன்மைன எல்�ாத் தீங்குக்கும் வி�க்கிக் காப்பார்; அவர் 
உன் ஆத்து�ாமைவக் காப்பாற்றுவார்.

8 கர்த்தர் உன் தேபாக்மைகயும் உன் வரத்மைதயும் இதுமுதற்செகாண்டு 
என்மை"க்குங் காப்பார்.

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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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4. 1 சாமுகவல் 17: 4, 10, 11, 32, 33, 37-40, 45 (க்கு  1st ,), 46 (க்கு  1st ;), 
47-50

4 அப்செபாழுது காத் ஊரானாகிய தேகாலியாத் என்னும் தேபருள்ள ஒரு 
வீரன் செபலிஸ்தரின் பாளயத்திலிருந்து பு"ப்பட்டுவந்து நடுதேவ 
நிற்பான்; அவன் உயரம் ஆறுமுழமும் ஒரு ஜாணு�ாம்.

10 பின்னும் அந்தப் செபலிஸ்தன்: நான் இன்மை"யதினம் 
இஸ்ரதேவலுமைடய தே+மைனகமைள நிந்தித்தேதன்; நாம் ஒருவதேராடு 
ஒருவர் யுத்தம்பண்ண ஒருவமைன விடுங்கள் என்று 
செ+ால்லிக்செகாண்டுவருவான்.

11 +வுலும் இஸ்ரதேவ�ர் அமைனவரும் அந்தப் செபலிஸ்தனுமைடய 
வார்த்மைதகமைளக் தேகட்டு, க�ங்கி �ிகவும் பயப்பட்டார்கள்.

32 தாவீது +வுமை� தேநாக்கி: இவனி�ித்தம் ஒருவனுமைடய இருதயமும் 
க�ங்க தேவண்டியதில்மை�; உம்முமைடய அடியானாகிய நான் தேபாய், 
இந்தப் செபலிஸ்ததேனாதேட யுத்தம்பண்ணுதேவன் என்"ான்.

33 அப்செபாழுது +வுல் தாவீமைத தேநாக்கி: நீ இந்தப் செபலிஸ்ததேனாதேட 
எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண உன்னால் ஆகாது; நீ இமைளஞன், அவதேனா
தன் +ிறு வயதுமுதல் யுத்தவீரன் என்"ான்.

37 பின்னும் தாவீது: என்மைனச் +ிங்கத்தின் மைகக்கும் கரடியின் 
மைகக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்தப் செபலிஸ்தனுமைடய மைகக்கும் 
தப்புவிப்பார் என்"ான்; அப்செபாழுது +வுல் தாவீமைதப் பார்த்து: தேபா, 
கர்த்தர் உன்னுடதேனகூட இருப்பாராக என்"ான்.

38 +வுல் தாவீதுக்குத் தன் வஸ்திரங்கமைள உடுத்துவித்து, 
செவண்க��ான ஒரு +ீராமைவ அவன் தமை�யின்தே�ல் தேபாட்டு, ஒரு 
கவ+த்மைதயும் அவனுக்குத் தரிப்பித்தான்.

39 அவனுமைடய பட்டயத்மைத தாவீது தன் வஸ்திரங்கள்தே�ல் 
கட்டிக்செகாண்டு, அதிதே� அவனுக்குப் பழக்க�ில்�ாததினால் 
நடந்துபார்த்தான்; அப்செபாழுது தாவீது +வுமை� தேநாக்கி: நான் 
இமைவகமைளப் தேபாட்டுக்செகாண்டு தேபாகக் கூடாது; இந்த அப்பியா+ம்
எனக்கு இல்மை� என்று செ+ால்லி, அமைவகமைளக் கமைளந்துதேபாட்டு,

40 தன் தடிமையக் மைகயிதே� பிடித்துக்செகாண்டு, ஆற்"ிலிருக்கி" ஜந்து 
கூழாங்கல்லுகமைளத் செதரிந்செதடுத்து, அமைவகமைள 
தே�ய்ப்பருக்குரிய தன்னுமைடய அமைடப்பப்மைபயிதே� தேபாட்டு, தன் 

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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கவமைணத் தன் மைகயிதே� பிடித்துக்செகாண்டு, அந்தப் 
செபலிஸ்தனண்மைடயிதே� தேபானான்.

45 அதற்குத் தாவீது: செபலிஸ்தமைன தேநாக்கி: நீ பட்டயத்தேதாடும், 
ஈட்டிதேயாடும், தேகடகத்தேதாடும் என்னிடத்தில் வருகி"ாய்; நாதேனா நீ 
நிந்தித்த இஸ்ரதேவலுமைடய இராணுவங்களின் தேதவனாகிய 
தே+மைனகளுமைடய கர்த்தரின் நா�த்திதே� உன்னிடத்தில் வருகிதே"ன்.

46 இன்மை"யதினம் கர்த்தர் உன்மைன என் மைகயில் ஒப்புக்செகாடுப்பார்; 
நான் உன்மைனக் செகான்று, உன் தமை�மைய உன்மைன விட்டு வாங்கி, 
செபலிஸ்தருமைடய பாளயத்தின் பிணங்கமைள இன்மை"யதினம் 
ஆகாயத்துப் ப"மைவகளுக்கும், பூ�ியின் காட்டு �ிருகங்களுக்கும் 
செகாடுப்தேபன்; அதனால் இஸ்ரதேவலில் தேதவன் ஒருவர் உண்டு 
என்று பூதே�ாகத்தார் எல்�ாரும் அ"ிந்து செகாள்ளுவார்கள்.

47 கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் ரட்+ிக்கி"வர் அல்� என்று 
இந்த ஜனக்கூட்டசெ�ல்�ாம் அ"ிந்து செகாள்ளும்; யுத்தம் 
கர்த்தருமைடயது; அவர் உங்கமைள எங்கள் மைகயில் 
ஒப்புக்செகாடுப்பார் என்"ான்.

48 அப்செபாழுது அந்தப் செபலிஸ்தன் எழும்பி, தாவீதுக்கு எதிராகக் 
கிட்டிவருமைகயில், தாவீது தீவிர�ாய் அந்தச் தே+மைனக்கும் அந்தப் 
செபலிஸ்தனுக்கும் எதிராக ஓடி,

49 தன் மைகமைய அமைடப்பத்திதே� தேபாட்டு, அதிலிருந்து ஒரு கல்மை� 
எடுத்து, கவணிதே� மைவத்துச் சுழற்"ி, செபலிஸ்தனுமைடய 
செநற்"ியிதே� பட எ"ிந்தான்; அந்தக் கல் அவன் செநற்"ியில் பதிந்து 
தேபானதினால், அவன் தமைரயிதே� முகங்குப்பு" விழுந்தான்.

50 இவ்வித�ாகத் தாவீது ஒரு கவணினாலும் ஒரு கல்லினாலும் 
செபலிஸ்தமைன தே�ற்செகாண்டு, அவமைன �டங்கடித்து, அவமைனக் 
செகான்றுதேபாட்டான்; தாவீதின் மைகயில் பட்டயம் இல்�ாதிருந்தது.

5. சங்கதீம் 23: 1-6

1 கர்த்தர் என் தே�ய்ப்பராயிருக்கி"ார், நான் தாழ்ச்+ியமைடதேயன்.
2 அவர் என்மைனப் புல்லுள்ள இடங்களில் தே�ய்த்து, அ�ர்ந்த 

தண்ணீர்கள் அண்மைடயில் என்மைனக் செகாண்டுதேபாய் 
விடுகி"ார்.

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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3 அவர் என் ஆத்து�ாமைவத் தேதற்"ி, தம்முமைடய நா�த்தினி�ித்தம் 
என்மைன நீதியின் பாமைதகளில் நடத்துகி"ார்.

4 நான் �ரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிதே� நடந்தாலும் 
செபால்�ாப்புக்குப் பயப்பதேடன்; தேதவரீர் என்தேனாதேடகூட 
இருக்கி"ீர்; உ�து தேகாலும் உ�து தடியும் என்மைனத் தேதற்றும்.

5 என் +த்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்திமைய 
ஆயத்தப்படுத்தி, என் தமை�மைய எண்செணயால் 
அபிதேஷகம்பண்ணுகி"ீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகி"து.

6 என் ஜவீனுள்ள நாசெளல்�ாம் நன்மை�யும் கிருமைபயும் என்மைனத் 
செதாடரும்; நான் கர்த்தருமைடய வீட்டிதே� நீடித்த நாட்களாய் 
நிமை�த்திருப்தேபன்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 131 : 10-11

மைபபிளின் மை�ய உண்மை� உடல் +க்திமைய விட ஆன்�ீகத்தின் தே�ன்மை�.

2. 340 : 15-22

"என்மைனத் தவிர தேவறு செதய்வங்கள் உனக்கு இருக்கக்கூடாது." 
(யாத்திராக�ம் 20:3.) முதல் கட்டமைள எனக்கு �ிகவும் பிடித்த வா+கம். இது
கி"ிஸ்தவ அ"ிவியமை� நிரூபிக்கி"து. இது கடவுள், ஆன்�ா, �னம் 
ஆகிய மூன்"ின் ஒற்றுமை�மையப் புகுத்துகி"து; நித்திய நன்மை�யான 
கடவுமைளத் தவிர �னிதனுக்கு தேவறு எந்த ஆவிதேயா அல்�து �னதே�ா 
இருக்காது, தே�லும் எல்�ா �னிதர்களுக்கும் ஒதேர �னம் இருக்கும் 
என்பமைத இது கு"ிக்கி"து. முதல் கட்டமைளயின் செதய்வீகக் தேகாட்பாடு, 
�னிதன் ஆதேராக்கியம், புனிதம், நித்திய வாழ்வு ஆகியவற்மை"க் காட்டும் 
அ"ிவியமை� அடிப்பமைடயாகக் செகாண்டது.

3. 151 : 20-21, 23-24, 26-30

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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உண்மை�யான �னிதனின் ஒவ்செவாரு செ+யல்பாடும் செதய்வீக �னத்தால்

நிர்வகிக்கப்படுகி"து. … �னிதமைன உருவாக்கிய செதய்வீக �னம் தனது 

செ+ாந்த உருவத்மைதயும் +ாயமை�யும் பரா�ரிக்கி"து. … உண்மை�யில் 

இருப்பசெதல்�ாம் செதய்வீக �னமும் அதன் தேயா+மைனயும் �ட்டுதே�, இந்த 
�னதில் முழு உயிரினமும் இணக்க�ாகவும் நித்திய�ாகவும் 

காணப்படுகி"து. தேநரான �ற்றும் குறுகிய வழி, இந்த உண்மை�மையப் 

பார்ப்பதும், ஒப்புக்செகாள்வதும், இந்த +க்திக்கு அடிபணிவதும், 
+த்தியத்தின் வழிகாட்டுதமை�ப் பின்பற்றுவதும் ஆகும்.

4. 550 : 5-8

கடவுள் என்பது உயிர் அல்�து புத்தி+ாலித்தனம், இது வி�ங்குகள் 
�ற்றும் �னிதர்களின் தனித்துவத்மைதயும் அமைடயாளத்மைதயும் 

உருவாக்கி பாதுகாக்கி"து. கடவுள் வமைரயறுக்கப்பட்டவராக ஆக 

முடியாது, தே�லும் செபாருள் வரம்புகளுக்குள் �ட்டுப்படுத்தப்பட 

முடியாது.

5. 167 : 24-31

ஒதேர ஒரு வழி உள்ளது - அதாவது, கடவுள் �ற்றும் அவரது தேயா+மைன - 
இது ஆன்�ீகத்திற்கு வழிவகுக்கி"து. உடலின் விஞ்ஞான அர+ாங்கம் 
செதய்வீக �னதின் மூ�ம் அமைடயப்பட தேவண்டும். தேவறு எந்த 
வமைகயிலும் உடலின் �தீு கட்டுப்பாட்மைடப் செபறுவது +ாத்திய�ில்மை�. 
இந்த அடிப்பமைடப் புள்ளியில், பயமுறுத்தும் பழமை�வாதம் முற்"ிலும் 
ஏற்றுக்செகாள்ள முடியாதது. உண்மை�யின் �தீு தீவிர நம்பிக்மைக 
மைவப்பதன் மூ�ம் �ட்டுதே� அ"ிவியல் குணப்படுத்தும் +க்திமைய உணர 
முடியும்.

6. 169 : 29-2

�னிதனுக்கு தேவறு +ட்டங்கள் இருக்கவும், செதய்வீக �னமைதத் தவிர 
�ற்" +க்திகமைள அங்கீகரிக்கவும் கற்றுக்செகாடுக்கும் அமைனத்தும் 
கி"ிஸ்தவத்திற்கு எதிரானது. ஒரு விஷ�ருந்து செ+ய்யும் நன்மை� 
தீமை�யாகும், ஏசெனன்"ால் அது �னிதனின் கடவுள் நம்பிக்மைகமையயும்,

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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 12, 2022
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+ர்வ வல்�மை�யுள்ள �னமைதயும் செகாள்மைளயடிக்கி"து, தே�லும் 
நம்பிக்மைகயின்படி, �னித அமை�ப்மைப விஷ�ாக்குகி"து.

7. 104 : 13-18

கி"ிஸ்தவ விஞ்ஞானம் �னச் செ+யலின் அடிப்பகுதிக்குச் செ+ன்று, 
செதய்வீக �னதின் செவளிப்பாடாக, அமைனத்து செதய்வீகச் செ+யல்களின் 
+ரியான தன்மை�மையக் கு"ிக்கும் தத்துவத்மைத செவளிப்படுத்துகி"து, 
அதன் விமைளவாக எதிர் செ+யலின் தவ"ான தன்மை� - தீமை�, 
அ�ானுஷ்யம், அதேயாக்கியத்தனம். , செ�ஸ்�ரி+ம், வி�ங்கு 
காந்தவியல், ஹிப்னாடி+ம்.

8. 494 : 30-24

எங்கள் எஜ�ானர் பி+ாசுகமைள (தீமை�கமைள) துரத்தினார் �ற்றும் 
தேநாயாளிகமைளக் குணப்படுத்தினார். அவமைரப் பின்பற்றுபவர்கமைளப் 
பற்"ியும் செ+ால்� தேவண்டும், அவர்கள் பயத்மைதயும் எல்�ாத் 
தீமை�கமைளயும் தம்�ிட�ிருந்தும் �ற்"வர்களிட�ிருந்தும் செவளிதேயற்"ி 
தேநாயாளிகமைளக் குணப்படுத்துகி"ார்கள். �னிதன் கடவுளால் 
ஆளப்படும் தேபாசெதல்�ாம் கடவுள் �னிதர் மூ�ம் தேநாயாளிகமைளக் 
குணப்படுத்துவார். பத்செதான்பது நூற்"ாண்டுகளுக்கு முன்பு 
செ+ய்தமைதப் தேபா�தேவ இப்தேபாதும் உண்மை� தவமை" செவளிதேயற்றுகி"து. 
எல்�ா உண்மை�யும் புரியவில்மை�; எனதேவ அதன் குணப்படுத்தும் +க்தி 
முழுமை�யாக நிரூபிக்கப்படவில்மை�.

தேநாய் என்பது உண்மை�யாகதேவா அல்�து +த்தியத்தின் கருத்தாகதேவா 
இருந்தால், நீங்கள் தேநாமைய அழிக்க முடியாது, தே�லும் முயற்+ி செ+ய்வது 
அபத்த�ானது. "+ாத்தான் கட்டியிருக்கி"ான்" என்று தேநாயுற்"வர்கமைளப் 
பற்"ிப் தேபசும்தேபாது, நம் குருவானவர் செ+ய்தது தேபால் தேநாமையயும் 
பிமைழமையயும் வமைகப்படுத்தி, +ிமை"மையத் தி"க்கும் +க்தியான �னித 
நம்பிக்மைகயின் அடிப்பமைடயில் செ+யல்படும் +த்தியத்தின் உயிர் 
செகாடுக்கும் +க்தியில் பிமைழக்கான இமை"யாண்மை�யான �ாற்று 
�ருந்மைதக் கண்ட"ியவும். பிமைணக்கப்பட்டுள்ளவற்றுக்கான கதவுகள் 

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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�ற்றும் +ிமை"ப்பிடிக்கப்பட்டவர்கமைள உடல் ரீதியாகவும் ஒழுக்க 
ர ீதியாகவும் விடுவிக்கி"து.

தேநாய் அல்�து பாவத்தின் �ாமைய உங்கமைளத் தூண்டும் தேபாது, 
கடவுமைளயும் அவருமைடய தேயா+மைனமையயும் உறுதியாகப் 
பற்"ிக்செகாள்ளுங்கள். உங்கள் +ிந்தமைனயில் அவருமைடய +ாயமை�த் 
தவிர தேவசெ"மைதயும் அனு�திக்காதீர்கள். பயதே�ா +ந்தேதகதே�ா உங்கள் 
செதளிவான உணர்வு �ற்றும் அமை�தியான நம்பிக்மைகமைய �மை"க்க 
தேவண்டாம், வாழ்க்மைகயின் இணக்க�ான - வாழ்க்மைக நித்திய�ாக 
இருப்பமைதப் தேபா� - வாழ்க்மைகயில் இல்�ாத எந்த வலி�ிகுந்த 
உணர்மைவயும் அல்�து நம்பிக்மைகமையயும் அழிக்க முடியும். கிரிஸ்துவர் 
அ"ிவியல், உடல் உணர்வுக்கு பதி�ாக, இருப்பது பற்"ிய உங்கள் 
புரிதமை� ஆதரிக்கட்டும், தே�லும் இந்த புரிதல் பிமைழமைய +த்தியத்துடன் 
�ாற்றும், இ"ப்மைப அழியாத தன்மை�யுடன் �ாற்றும், �ற்றும் 
அமை�தியின்மை�மைய நல்லிணக்கத்துடன் �ாற்றும்.

9. 203 : 13-16

ஆன்�ிக உணர்வானது இருப்பதற்கான +ாத்தியக்கூறுகமைள 
செவளிப்படுத்துகி"து, கடவுமைளத் தவிர தேவசெ"மைதயும் +ார்ந்திருப்பமைத 
அழித்து, செ+யலிலும் உண்மை�யிலும் �னிதமைனப் பமைடத்தவரின் 
உருவ�ாக ஆக்குகி"து.

10.   155 : 15-25

இயற்பியலில் உள்ள உ�களாவிய நம்பிக்மைகயானது கி"ிஸ்தவ 
செ�ட்டாபி+ிக்ஸின் உயர் �ற்றும் வலிமை�யான உண்மை�களுக்கு எதிராக 
எமைடதேபாடுகி"து. இந்த தவ"ான செபாது நம்பிக்மைக, �ருத்துவத்மைத 
நிமை�நிறுத்துகி"து �ற்றும் அமைனத்து �ருத்துவ முடிவுகமைளயும் 
உருவாக்குகி"து, இது கி"ிஸ்தவ அ"ிவியலுக்கு எதிராக 
செ+யல்படுகி"து; தே�லும் இந்த அ"ிவியலின் பக்கம் உள்ள +க்தியின் 
+தவீதம், ஒரு தேநாமையக் குணப்படுத்துவதற்கு, பிரப��ான 
நம்பிக்மைகயின் +க்திமைய விட அதிக�ாக இருக்க தேவண்டும். �னித �னம்
செபாருளின் முரண்பாடுகள் �ற்றும் +மைதயின் தீமை�கமைள ஈடுசெ+ய்ய 
�ிகவும் +க்திவாய்ந்ததாக செ+யல்படுகி"து, அது செபாருள் அல்�து �ா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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அளவில் குமை"ந்த எமைடமையயும் ஆன்�ீக அளவில் அதிக எமைடமையயும் 
மைவக்கி"து.

11.   14 : 25-30

செபௌதிக வாழ்க்மைகயின் நம்பிக்மைக �ற்றும் கனவில் இருந்து 
முற்"ிலும் தேவறுபட்டது, செதய்வீக வாழ்க்மைக, ஆன்�ீக புரிதல் �ற்றும் 
முழு பூ�ியின் �தீு �னிதனின் ஆதிக்கத்தின் உணர்மைவயும் 
செவளிப்படுத்துகி"து. இந்த புரிதல் பிமைழமைய செவளிதேயற்"ி, 
தேநாயுற்"வர்கமைளக் குணப்படுத்துகி"து, தே�லும் அமைதக் செகாண்டு 
நீங்கள் "அதிகாரம் உள்ளவராக" தேப+�ாம்.

12.   593 : 20-22

இரட்+ிப்பு. வாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு ஆகியமைவ அமைனத்மைதயும் 
விட உயர்ந்தமைவயாக விளங்கி நிரூபித்தன; பாவம், தேநாய் �ற்றும் 
�ரணம் அழிக்கப்பட்டது.

13.   207: 10-11 (க்கு 2nd ;)

தீமை� தே��ானது அல்�; நல்�து உதவியற்"து அல்�;

14.   577 : 32-18

பின்வரும் +ங்கீதத்தில் ஒரு வார்த்மைத, �ங்க�ாக இருந்தாலும், 
செதய்வத்தின் உடலியல் உணர்மைவ, உட�ற்" அல்�து ஆன்�ீக 
உணர்மைவ �ாற்"ியமை�ப்பதன் மூ�ம் தேவதத்தின் �தீு கி"ிஸ்தவ 
விஞ்ஞானம் வீசும் ஒளிமையக் காட்டுகி"து: -

சங்கதீம் 23

[செதய்வீக அன்பு]  என் தே�ய்ப்பன்;  நான்
விரும்பவில்மை�.
[அன்பு]  என்மைன பசுமை�யான தே�ய்ச்+ல்
நி�ங்களில் படுக்க மைவக்கி"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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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[அன்பு]  அமை�தியான தண்ணீருக்கு
அருகில் என்மைன அமைழத்துச் செ+ல்கி"து.
[அன்பு]  என் ஆத்து�ாமைவ [ஆன்�ீக
உணர்வு]  �ீட்செடடுக்கி"து:  [அன்பு]
அவருமைடய நா�த்தினி�ித்தம் என்மைன
நீதியின் பாமைதகளில் வழிநடத்துகி"து.
ஆம்,  நான் �ரணத்தின் இருளின்
பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும்,  நான் எந்தத்
தீமை�க்கும் அஞ்+�ாட்தேடன்:  ஏசெனனில்
[அன்பு]  என்தேனாடு இருக்கி"து; [காதலின்]
தடியும் [காதலின்]  தடியும் என்மைன
ஆறுதல்படுத்துகின்"ன.
என் +த்துருக்களுக்கு முன்பாக [அன்பு]
எனக்கு முன்பாக ஒரு தே�மைஜமைய
ஆயத்தப்படுத்துகி"து:  [அன்பு]  என்
தமை�மைய எண்செணயால் அபிதேஷகம்
செ+ய்கி"து; என் தேகாப்மைப முடிந்துவிட்டது.
நிச்+ய�ாக நன்மை�யும் கருமைணயும் என்
வாழ்நாசெளல்�ாம் என்மைனத் செதாடரும்; 

நான்
என்செ"ன்றும் [அன்பு] வீட்டில் [உணர்வு]
வ+ிப்தேபன்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செஜபிப்பது இந்த திருச்+மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  செதய்வீக +த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்"ின் ஆட்+ி என்னுள் நிமை�செப"ட்டும்,  எல்�ா

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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா+த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மை" ஆளட்டும்!

+ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க2ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் +ர்ச்+ின் உறுப்பினர்களின் தேநாக்கங்கள் அல்�து செ+யல்கமைள
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அ"ிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகி"து;  ஒரு கி"ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ+திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான +தேகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்"ிலும்
பிரதிபலிக்கி"ார். இந்த திருச்+மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி+னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ா+மைன,  செ+ல்வாக்கு செ+லுத்துதல் அல்�து தவ"ாக செ+ல்வாக்கு
செ+லுத்துதல் ஆகியவற்"ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

+ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ா+மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்+மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ+ய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �"க்கதேவா
பு"க்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

+ர்ச் 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 
தேவதவ+னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


