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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஜூன் 5, 2022

தமை�ப்ப — கடவுள் ஒரே� கா�ணமும் பமைடப்பாளரும்

ரேகால்டன் உமை�:  எரே��ியா 32: 17

"ஆ, கர்த்த�ாகிய ஆண்டவரே�, இரேதா, ரேதவ�ீர் உம்முமைடய
�காப�த்தினாலும், நீட்டப்பட்ட உம்முமைடய புயத்தினாலும், வானத்மைதயும்

பூ�ிமையயும் உண்டாக்கினீர்; உம்�ாரே� செ1ய்யக் கூடாத அதி1ய�ான
கா�ியம் ஒன்று�ில்மை�."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:
சங்கதீம் 121: 1-3, 5, 6 

சங்கதீம் 148: 3, 5

1 எனக்கு ஒத்தாமை1 வரும் பர்வதங்களுக்கு ரேந�ாக என் 
கண்கமைள ஏசெ;டுக்கிரே;ன்.

2 வானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் உண்டாக்கின கர்த்த�ிடத்திலிருந்து 
எனக்கு ஒத்தாமை1 வரும்.

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

5 கர்த்தர் உன்மைனக் காக்கி;வர்; கர்த்தர் உன் வ�துபக்கத்திரே� 
உனக்கு நிழ�ாயிருக்கி;ார்.

6 பகலிரே� செவயி�ாகிலும், இ�விரே� நி�வாகிலும் உன்மைனச் 
ரே1தப்படுத்துவதில்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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3 சூ�ிய 1ந்தி�ரே�, அவமை�த் துதியுங்கள்; பி�கா1முள்ள 1க� 
நட்1த்தி�ங்கரேள அவமை�த் துதியுங்கள்.

5 அமைவகள் கர்த்த�ின் நா�த்மைதத் துதிக்கக்கடவது; அவர் 
கட்டமைளயிட அமைவகள் 1ிருஷ்டிக்கப்பட்டது.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. நீதிப�ாழிகள் 3: 19, 20

19 கர்த்தர் ஞானத்தினாரே� பூ�ிமைய அஸ்திபா�ப்படுத்தி, 
புத்தியினாரே� வானங்கமைள ஸ்தாபித்தார்.

20 அவருமைடய ஞானத்தினாரே� ஆழங்கள் பி�ிந்தது, ஆகாயமும் 
பனிமையப்செபய்கி;து.

2. ஏசாயா 25: 1, 3, 4

1 கர்த்தாரேவ, நீரே� என் ரேதவன்; உம்மை� உயர்த்தி, உ�து நா�த்மைதத் 
துதிப்ரேபன்; நீர் அதி1ய�ானமைவகமைளச் செ1ய்தீர்; உ�து 
ஆரே�ா1மைனகள் 1த்தியமும் உறுதியு�ானமைவகள்.

3 ஆமைகயால் ப�த்த ஜனங்கள் உம்மை� �கிமை�ப்படுத்துவார்கள்; 
செகாடூ��ான ஜாதிகளின் நக�ம் உ�க்குப் பயப்படும்.

4 செகாடூ��ானவர்களின் 1ீ;ல் �திமை� ரே�ாதியடிக்கி; செபரு 
செவள்ளத்மைதப்ரேபால் இருக்மைகயில், நீர் ஏமைழக்குப் செப�னும், 
செநருக்கப்படுகி; எளியவனுக்குத் திடனும் செபருசெவள்ளத்துக்குத் 
தப்பும் அமைடக்க�மும், செவயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலு�ானீர்.

3. சங்கதீம் 55: 8, 16 (நான்), 17, 22

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 செபருங்காற்றுக்கும் பு1லுக்கும் தப்பத் தீவி�ித்துக்செகாள்ளுரேவன் 
என்ரே;ன்.

16 நாரேனா ரேதவமைன ரேநாக்கிக் கூப்பிடுரேவன்; கர்த்தர் என்மைன 
இ�ட்1ிப்பார்.

17 அந்தி1ந்தி �த்தியான ரேவமைளகளிலும் நான் தியானம்பண்ணி 
முமை;யிடுரேவன்; அவர் என் 1த்தத்மைதக் ரேகட்பார்.

22 கர்த்தர்ரே�ல் உன் பா�த்மைதமைவத்துவிடு, அவர் உன்மைன 
ஆத�ிப்பார்; நீதி�ாமைன ஒருரேபாதும் தள்ளாடசெவாட்டார்.

4. யாத்தி�ாக�ம் 14: 5, 8 (�ற்றும் அவன்) (க்கு:), 10, 13, 21-23, 26, 27, 
30, 31

5 ஜனங்கள் ஓடிப்ரேபாய்விட்டார்கள் என்று எகிப்தின் �ாஜாவுக்கு 
அ;ிவிக்கப்பட்டரேபாது, ஜனங்களுக்கு விரே�ாத�ாகப் பார்ரேவானும் 
அவன் ஊழியக்கா�ரும் �னம் ரேவறுபட்டு: ந�க்கு ரேவமை� 
செ1ய்யாதபடிக்கு நாம் இஸ்�ரேவ�மை�ப் ரேபாகவிட்டது என்ன கா�ியம் 
என்;ார்கள்.

8 ...அவன் இஸ்�ரேவல் புத்தி�மை�ப் பின்செதாடர்ந்தான்.
10 பார்ரேவான் 1�ீபித்து வருகி; ரேபாது, இஸ்�ரேவல் புத்தி�ர் தங்கள் 

கண்கமைள ஏசெ;டுத்துப்பார்த்து, எகிப்தியர் தங்களுக்குப் பின்ரேன 
வருகி;மைதக் கண்டு, �ிகவும் பயந்தார்கள்; அப்செபாழுது இஸ்�ரேவல்
புத்தி�ர் கர்த்தமை� ரேநாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள்.

13 அப்செபாழுது ரே�ாரே1 ஜனங்கமைள ரேநாக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; 
நீங்கள் நின்றுசெகாண்டு இன்மை;க்குக் கர்த்தர் உங்களுக்குச் 
செ1ய்யும் இ�ட்1ிப்மைபப் பாருங்கள்; இன்மை;க்கு நீங்கள் காண்கி; 
எகிப்தியமை� இனி என்மை;க்கும் காண�ாட்டீர்கள்.

21 ரே�ாரே1 தன் மைகமையச் 1முத்தி�த்தின்ரே�ல் நீட்டினான்; அப்செபாழுது 
கர்த்தர் இ�ாமுழுதும் ப�த்த கீழ்காற்;ினால் 1முத்தி�ம் 
ஒதுங்கும்படி செ1ய்து, அமைத வ;ண்டுரேபாகப் பண்ணினார்; ஜ�ம் 
பிளந்து பி�ிந்துரேபாயிற்று.

22 இஸ்�ரேவல் புத்தி�ர் 1முத்தி�த்தின் நடுவாக செவட்டாந்தமை�யிரே� 
நடந்துரேபானார்கள்; அவர்கள் வ�துபு;த்திலும் அவர்கள் 
இடதுபு;த்திலும் ஜ�ம் அவர்களுக்கு �தி�ாக நின்;து.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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23 அப்செபாழுது எகிப்தியர் அவர்கமைளத் செதாடர்ந்து, பார்ரேவானுமைடய 
1க� குதிமை�கரேளாடும் இ�தங்கரேளாடும் குதிமை�வீ�ரே�ாடும் 
அவர்கள் பி;காரே� 1முத்தி�த்தின் நடுரேவ பி�ரேவ1ித்தார்கள்.

26 கர்த்தர் ரே�ாரே1மைய ரேநாக்கி: ஜ�ம் எகிப்தியர்ரே�லும் 
அவர்களுமைடய இ�தங்கள்ரே�லும் அவர்களுமைடய குதிமை�வீ�ர் 
ரே�லும் திரும்பும்படிக்கு, உன் மைகமையச் 1முத்தி�த்தின்ரே�ல் நீட்டு 
என்;ார்.

27 அப்படிரேய ரே�ாரே1 தன் மைகமையச் 1முத்தி�த்தின்ரே�ல் நீட்டினான்; 
விடியற்கா�த்தில் 1முத்தி�ம் ப��ாய் திரும்பி வந்தது; எகிப்தியர் 
அதற்கு எதி�ாக ஓடும்ரேபாது, கர்த்தர் அவர்கமைளக் கடலின் நடுரேவ 
கவிழ்த்துப்ரேபாட்டார்.

30 இவ்வித�ாய்க் கர்த்தர் அந்நாளிரே� இஸ்�ரேவ�மை� எகிப்திய�ின் 
மைகக்குத் தப்புவித்து �ட்1ித்தார்; கடற்கமை�யிரே� எகிப்தியர் 
செ1த்துக்கிடக்கி;மைத இஸ்�ரேவ�ர் கண்டார்கள்.

31 கர்த்தர் எகிப்திய�ில் செ1ய்த அந்த �கத்தான கி�ிமையமைய 
இஸ்�ரேவ�ர் கண்டார்கள்; அப்செபாழுது ஜனங்கள் கர்த்தருக்குப் 
பயந்து கர்த்த�ிடத்திலும் அவருமைடய ஊழியக்கா�னாகிய 
ரே�ாரே1யினிடத்திலும் விசுவா1ம் மைவத்தார்கள்.

5. சங்கதீம் 107: 23, 24, 28 (அவர்கள்)-30

23 கப்பரே�;ி கடல் யாத்திமை�பண்ணி, தி�ளான தண்ணீர்களில் 
செதாழில் செ1ய்கி;ார்கரேள.

24 அவர்கள் கர்த்தருமைடய கி�ிமையகமைளயும் ஆழத்திரே� அவருமைடய 
அதி1யங்கமைளயும் காண்கி;ார்கள்.

28 ...தங்கள் ஆபத்திரே� அவர்கள் கர்த்தமை� ரேநாக்கிக் 
கூப்பிடுகி;ார்கள், அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்கமைள 
நீங்க�ாக்கி விடுவிக்கி;ார்.

29 செகாந்தளிப்மைப அ�ர்த்துகி;ார், அதின் அமை�கள் அடங்குகின்;து.
30 அமை�தலுண்டானதினி�ித்த� அவர்கள் 1ந்ரேதாஷப்படுகி;ார்கள்; 

தாங்கள் நாடின துமை;முகத்தில் அவர்கமைளக் செகாண்டுவந்து 
ரே1ர்க்கி;ார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6. �த்ரேதயு 8: 18, 23-27

18 பின்பு, தி�ளான ஜனங்கள் தம்மை�ச் சூழ்ந்திருக்கி;மைதக் கண்டு, 
அக்கமை�க்குப் ரேபாகக்கட்டமைளயிட்டார்.

23 அவர் படவில் ஏ;ினரேபாது அவருமைடய 1ீஷர்கள் அவருக்குப் 
பின்செ1ன்று ஏ;ினார்கள்.

24 அப்செபாழுது படவு அமை�களினால் மூடப்படத்தக்கதாய்க் கடலில் 
செபருங்காற்று உண்டாயிற்று, அவரே�ா நித்திமை�யாயிருந்தார்.

25 அப்செபாழுது, அவருமைடய 1ீஷர்கள் வந்து அவமை� எழுப்பி: 
ஆண்டவரே�! எங்கமைள இ�ட்1ியும், �டிந்துரேபாகிரே;ாம் என்;ார்கள்.

26 அதற்கு அவர்: அற்பவிசுவா1ிகரேள! ஏன் பயப்படுகி;ீர்கள் என்று 
செ1ால்லி; எழுந்து, காற்மை;யும் கடமை�யும் அதட்டினார். உடரேன 
�ிகுந்த அமை�தலுண்டாயிற்று.

27 அந்த �னுஷர்கள் ஆச்1�ியப்பட்டு: இவர் எப்படிப்பட்டவரே�ா, காற்றும்
கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகி;ரேத என்;ார்கள்.

7. ஏசாயா 32: 1-3

1 இரேதா, ஒரு �ாஜா நீதியாக அ�ா1ாளுவார்; பி�புக்களும் 
நியாய�ாகத் துமை�த்தனம்பண்ணுவார்கள்.

2 அவர் காற்றுக்கு ஒதுக்காகவும், செபருசெவள்ளத்துக்குப் 
புகலிட�ாகவும், வ;ண்ட நி�த்துக்கு நீர்க்கால்களாகவும் விடாய்த்த 
பூ�ிக்குப் செபருங்கன்�மை�யின் நிழ�ாகவும் இருப்பார்.

3 அப்செபாழுது காண்கி;வர்களின் கண்கள் �ங்க�ாயி�ாது; 
ரேகட்கி;வர்களின் செ1விகள் கவனித்ரேத இருக்கும்.

8. ரேயாபு 37: 5 (க்கு,), 6, 10-12, 14 (க்கு,), 14 (நிற்க)

5 ரேதவன் தம்முமைடய 1த்தத்மைத ஆச்1�ிய�ானவித�ாய்க் 
குமு;ப்பண்ணுகி;ார்; நாம் கி�கிக்கக் கூடாத செப�ியகா�ியங்கமைள 
அவர் செ1ய்கி;ார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6 அவர் உமை;ந்த �மைழமையயும், கல்�மைழமையயும் தம்முமைடய 
வல்�மை�யின் செபரு�மைழமையயும் பார்த்து: பூ�ியின்ரே�ல் 
செபய்யுங்கள் என்று கட்டமைளயிடுகி;ார்.

10 தம்முமைடய சுவா1த்தினால் ரேதவன் குளிமை�க் செகாடுக்கி;ார்; 
அப்செபாழுது ஜ�த்தின் ரே�ற்ப�ப்பானது உமை;ந்துரேபாம்.

11 அவர் நீர்த்துளிகமைள ரே�கத்தில் ஏற்;ி, �ின்னலினால் ரே�கத்மைதச் 
1ித;ப்பண்ணுகி;ார்.

12 அவர் அமைவகளுக்குக் கட்டமைளயிடுகி; யாமைவயும், அமைவகள் 
பூச்1க்க�த்தில் நடப்பிக்கும்படி, அவர் அமைவகமைளத் தம்முமைடய 
ஞான ஆரே�ா1மைனகளின்படிரேய சுற்;ித் தி�ியப்பண்ணுகி;ார்.

14 ...இதற்குச் செ1விசெகாடும்; த�ித்துநின்று ரேதவனுமைடய 
ஆச்1�ிய�ான கி�ிமையகமைளத் தியானித்துப்பாரும்.

9. ஆரே�ாஸ் 4: 13

13 அவர் பர்வதங்கமைள உருவாக்கினவரும் காற்மை;ச் 
1ிருஷ்டித்தவரும், �னுஷனுமைடய நிமைனவுகள் இன்னசெதன்று 
அவனுக்கு செவளிப்படுத்துகி;வரும், விடியற்கா�த்மைத 
அந்தகா��ாக்குகி;வரும், பூ�ியினுமைடய உயர்ந்த 
ஸ்தானங்களின்ரே�ல் உ�ாவுகி;வரு�ாயிருக்கி;ார்; ரே1மைனகளின் 
ரேதவனாகிய கர்த்தர் என்பது அவருமைடய நா�ம்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆரே�ாக்கியம்

1. 583 : 20-25

பமைடப்பாளர். ஆவி; �னம்; நுண்ண;ிவு; உண்மை�யான �ற்றும் நல்� 
அமைனத்திற்கும் உயிரூட்டும் செதய்வீகக் செகாள்மைக; சுய�ாக இருக்கும் 
வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு; பூ�ண�ானது �ற்றும் 
நித்திய�ானது; எந்தக் செகாள்மைகயும் இல்�ாத செபாருள் �ற்றும் 
தீமை�க்கு எதி�ானது; உருவான அமைனத்மைதயும் பமைடத்த கடவுள், தனக்கு
ரேநர் எதி�ான அணுமைவரேயா, தனி�த்மைதரேயா பமைடக்க முடியாது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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2. 275 : 10-24

அதன் அ;ிவியலில் இருப்பதன் யதார்த்தத்மைதயும் ஒழுங்மைகயும்
பு�ிந்து செகாள்ள,  நீங்கள் உண்மை�யில் இருக்கும் அமைனத்திற்கும்
கடவுமைள செதய்வீகக் செகாள்மைகயாகக் கணக்கிடுவதன் மூ�ம் செதாடங்க
ரேவண்டும்.  ஆவி,  ஜவீன்,  உண்மை�,  அன்பு,  ஒன்;ாக இமைணதல்,  -
�ற்றும் கடவுளுக்கான ரேவதப் செபயர்கள்.  அமைனத்து செபாருள்,  புத்தி,
ஞானம்,  இருப்பு,  அழியாமை�,  கா�ணம் �ற்றும் விமைளவு ஆகியமைவ
கடவுளுக்கு செ1ாந்த�ானது.  இமைவ அவருமைடய குணாதி1யங்கள்,
எல்மை�யற்; செதய்வீகக் செகாள்மைகயின் நித்திய செவளிப்பாடுகள்,
அன்பு.  அவருமைடய ஞானத்மைதத் தவி� எந்த ஞானமும் ஞான�ானது
அல்�;  எந்த உண்மை�யும் உண்மை� இல்மை�,  எந்த அன்பும் அழகானது
இல்மை�,  எந்த வாழ்க்மைகயும் வாழ்க்மைக அல்�,  செதய்வீக�ானது;  எந்த
நன்மை�யும் இல்மை�, ஆனால் நல்�மைத கடவுள் அருளுகி;ார்.

ஆன்�ீக பு�ிதலுக்கு செவளிப்படுத்தப்பட்ட செதய்வீக செ�ட்டாபி1ிக்ஸ்,
அமைனத்தும் �னம் என்பமைதயும்,  �னரே� கடவுள்,  1ர்வ வல்�மை�,
எங்கும் நிமை;ந்திருப்பது,  1ர்வ அ;ிவாற்;ல்,  -  அதாவது,  அமைனத்து
1க்தி,  எல்�ா இருப்பு,  அமைனத்து அ;ிவியல் என்பமைதயும் செதளிவாகக்
காட்டுகி;து. எனரேவ அமைனத்தும் உண்மை�யில் �னதின் செவளிப்பாடு.

3. 209 : 5-8, 10-11

�னம், அதன் அமைனத்து அமை�ப்புகளுக்கும் ரே��ானது �ற்றும் 
அமைனத்மைதயும் ஆளும், அதன் செ1ாந்த கருத்து அமை�ப்புகளின் மை�ய 
சூ�ியன், அதன் செ1ாந்த ப�ந்த பமைடப்பின் வாழ்க்மைக �ற்றும் ஒளி; 
�ற்றும் �னிதன் செதய்வீக �னதின் துமைண.

�னம் இல்�ா�ல், காற்மை;த் தன் பிடியில் மைவத்திருக்கும் 
புத்தி1ாலித்தனம் இல்�ா�ல் உ�கம் அழிந்துவிடும்.

4. 597 : 27-30

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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காற்று. 1ர்வ வல்�மை�யின் வல்�மை�மையயும், எல்�ாவற்மை;யும் 
உள்ளடக்கிய கடவுளின் ஆன்�ீக அ�1ாங்கத்தின் இயக்கங்கமைளயும் 
கு;ிக்கி;து. அழிவு; ரேகாபம்; ��ண உணர்வுகள்.

5. 192 : 17-26, 11-16

தார்�ீக �ற்றும் ஆன்�ீகம் ஸ்பி�ிட்டுக்கு செ1ாந்த�ானது, அவர் "காற்மை;
தனது முஷ்டிகளில்" மைவத்திருக்கி;ார்; இந்த ரேபாதமைன அ;ிவியல் 
�ற்றும் நல்லிணக்கத்துடன் ஒத்துப்ரேபாகி;து. அ;ிவியலில், 
கடவுளுக்கு எதி�ான எந்த 1க்தியும் உங்களிடம் இருக்க முடியாது, 
ரே�லும் உடல் பு�ன்கள் தங்கள் தவ;ான 1ாட்1ிமைய மைகவிட ரேவண்டும்.
நன்மை�க்கான உங்கள் செ1ல்வாக்கு நீங்கள் 1�ியான அளவில் எ;ியும் 
எமைடமையப் செபாறுத்தது. நீங்கள் செ1ய்யும் நன்மை� �ற்றும் உள்ளடக்கம் 
�ட்டுரே� செப;க்கூடிய 1க்திமைய உங்களுக்கு வழங்குகி;து. தீமை� 
என்பது 1க்தியல்�. இது வலிமை�யின் ரேகலிக்கூத்தாகும், இது அதன் 
ப�வீனத்மைத காட்டிக்செகாடுத்து வீழ்ச்1ியமைடகி;து, ஒருரேபாதும் 
உய�ாது.

தவ;ான 1க்தி என்பது ஒரு செபாருள் நம்பிக்மைக, குருட்டுத்தன�ாக 
தவ;ாக அமைழக்கப்படும் 1க்தி, விருப்பத்தின் 1ந்ததி �ற்றும் 
ஞானத்தின் 1ந்ததி அல்�, ��ண �னதின் �ற்றும் அழியாதது அல்�. 
அது தமை�செயழுத்தும் கண்புமை�, விழுங்கும் சுடர், புயலின் மூச்சு. இது 
�ின்னல் �ற்றும் சூ;ாவளி, சுயந�ம், செபால்�ாதது, ரேநர்மை�யற்;து 
�ற்றும் தூய்மை�யற்;து.

6. 293 : 21-31

பூகம்பம், காற்று, அமை�, �ின்னல், செநருப்பு, �ிருகத்தன�ான 
மூர்க்கத்தனம் ஆகியவற்;ில் செவளிப்படுத்தப்படும் ��ண �னதின் 
செவற்றுக் ரேகாபம் இல்மை� - ரே�லும் இந்த �னம் தன்மைனத்தாரேன 
அழித்துக் செகாள்கி;து. செதய்வீக நீதிமையப் செபாய்யாக்கும் தீமை�யின் 
செவளிப்பாடுகள், ரேவதத்தில் "கர்த்தருமைடய ரேகாபம்" என்று 
அமைழக்கப்படுகின்;ன. உண்மை�யில், அமைவ பிமைழ அல்�து 
செபாருளின் சுய-அழிமைவக் காட்டுகின்;ன �ற்றும் செபாருளின் எதிர், 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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ஆவியின் வலிமை� �ற்றும் நி�ந்த�த்மைத சுட்டிக்காட்டுகின்;ன. 
கி;ிஸ்தவ விஞ்ஞானம் உண்மை�மையயும் அதன் ரே��ாதிக்கத்மைதயும், 
உ�களாவிய இணக்கத்மைதயும், கடவுளின் முழுமை�மையயும், 
நன்மை�மையயும், தீமை�யின் ஒன்று�ில்�ாதமைதயும் செவளிச்1த்திற்குக் 
செகாண்டுவருகி;து.

7. 97 : 5 (தி)-13

…எவ்வளவு செநருக்க�ாகப் பிமைழ உண்மை�மைய உருவகப்படுத்துகி;து 
�ற்றும் செபாருள் என்று அமைழக்கப்படுவது அதன் 1ா�ாம்1�ான ��ண 
�னமைத ஒத்திருக்கி;து, ரே�லும் வலிமை�யற்; பிமைழ ஒரு நம்பிக்மைகயாக
�ாறும். �னித நம்பிக்மைகயின்படி, �ின்னல் கடுமை�யானது �ற்றும் 
�ின்1ா�ம் ரேவக�ானது, ஆனால் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியலில் ஒன்;ின் 
ப;ப்பும் �ற்செ;ான்;ின் அடியும் பாதிப்பில்�ாததாக �ாறும். �ாமையயில் 
அதன் ��ண உச்1நிமை�மைய அமைடந்து என்செ;ன்றும் �மை;யும் வமை�, 
எவ்வளவு அழிவுக��ான செபாருள் ஆகி;ரேதா, அவ்வளவு அதிக�ாக 
அதன் ஒன்று�ில்�ா�ல் இருக்கும்.

8. 183 : 1 (உண்மை�)-7

உண்மை� எல்�ாவற்மை;யும் ஆவிக்கு 1ாத்திய�ாக்குகி;து; ஆனால் 
செபாருளின் 1ட்டங்கள் என்று அமைழக்கப்படுபமைவ ஆவிக்கு எந்தப் 
பயமைனயும் அளிக்காது, ரே�லும் செபாருள்முதல்வாதக் கு;ியீடுகளுக்குக் 
கீழ்ப்படிவமைதக் ரேகாரும், இதனால் ஒரே� கடவுள், ஒரு 1ட்ட�ியற்றுபவர் 
என்; அடிப்பமைடயில் இருந்து வி�கும். கடவுள் இணக்க�ற்; 1ட்டங்கமைள
உருவாக்குகி;ார் என்று நிமைனப்பது ஒரு தவறு; மு�ண்பாடுகள் 
இயற்மைக அல்�து செதய்வீக 1ட்டத்தின் ஆத�மைவக் 
செகாண்டிருக்கவில்மை�, இருப்பினும் அதற்கு �ா;ாகக் கூ;ப்பட்டது.

9. 134 : 21-26 (க்கு  இரேயசு), 27 (அமை�தியானார்)-8

உண்மை�யான ரே�ாரேகாக்கள் கி;ிஸ்தவ விஞ்ஞானம், மு�ண்பாட்மைடக் 
கடக்கும் நல்லிணக்கத்தின் இயற்மைகயான விதி, - இந்த அ;ிவியல் 
இயற்மைகக்கு அப்பாற்பட்டது அல்�து இயற்மைகக்கு முற்பட்டது 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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என்பதற்காக அல்�, அது செதய்வீக 1ட்டத்தின் �;ீல் என்பதால் அல்�, 
ஆனால் இது கடவுளின் �ா;ாத 1ட்டம் என்பதால் நல்�து. இரேயசு... 
புயமை� அடக்கினார், ரேநாயுற்;வர்கமைளக் குணப்படுத்தினார், 
தண்ணீ�ின் ரே�ல் நடந்தார். செபாருள் எதிர்ப்மைப விட ஆன்�ீக 1க்தியின் 
ரே�ன்மை�மைய நம்புவதற்கு செதய்வீக அதிகா�ம் உள்ளது.

ஒரு அதி1யம் கடவுளின் 1ட்டத்மைத நிமை;ரேவற்றுகி;து, ஆனால் அந்த 
1ட்டத்மைத �றீுவதில்மை�. இந்த உண்மை� தற்ரேபாது அதி1யத்மைத விட 
�ர்��ாக செத�ிகி;து. 1ங்கீதக்கா�ன் பாடினார்: "ஓ கடரே�, நீ 
ஓடிப்ரேபானது என்ன? ரேஜார்டாரேன, நீ பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டாயா? 
�மை�கரேள, நீங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகமைளப் ரேபா�வும், 1ி;ிய குன்றுகரேள, 
ஆட்டுக்குட்டிகமைளப் ரேபா�வும் ஓடினீர்களா? பூ�ிரேய, நடுங்குங்கள். 
கர்த்தருமைடய பி�1ன்னம், யாக்ரேகாபின் கடவுளின் முன்னிமை�யில்." 
அதி1யம் எந்தக் ரேகாளாமை;யும் அ;ிமுகப்படுத்தவில்மை�, ஆனால் 
முதன்மை�யான ஒழுங்மைக வி�ித்து, கடவுளின் �ா;ாத 1ட்டத்தின் 
அ;ிவியமை� நிறுவுகி;து.

10.   240 : 1-9

இயற்மைகயானது இயற்மைக, ஆன்�ீக 1ட்டம் �ற்றும் செதய்வீக அன்பிற்கு
கு�ல் செகாடுக்கி;து, ஆனால் �னித நம்பிக்மைக இயற்மைகமைய தவ;ாக 
விளக்குகி;து. ஆர்க்டிக் பகுதிகள், 1ன்னி செவப்ப�ண்ட�ங்கள், �ாட்1த 
�மை�கள், 1ி;குகள் செகாண்ட காற்று, வலிமை�யான பில்ரே�ாக்கள், 
பசுமை�யான பள்ளத்தாக்குகள், பண்டிமைக ��ர்கள் �ற்றும் புகழ்செபற்; 
வானங்கள் - இமைவ அமைனத்தும் �னமைதக் கு;ிக்கின்;ன, அமைவ 
பி�திபலிக்கும் ஆன்�ீக நுண்ண;ிவு. ��ர் அப்ரேபாஸ்த�ர்கள் 
செதய்வத்தின் மைZரே�ாகிளிஃப்ஸ். சூ�ியன்களும் ரேகாள்களும் செபரும் 
பாடங்கமைளக் கற்பிக்கின்;ன. நட்1த்தி�ங்கள் இ�மைவ 
அழகாக்குகின்;ன, ரே�லும் துண்டுப்பி�சு�ம் இயற்மைகயாகரேவ 
ஒளிமைய ரேநாக்கித் திரும்புகி;து.

11.   143 : 26-31

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�னம் ஒரு செப�ிய பமைடப்பாளி, �னத்திலிருந்து செப;ப்பட்டமைதத் தவி� 
ரேவறு எந்த 1க்தியும் இருக்க முடியாது. �னம் முதலில் கா�வ�ிமை1ப்படி 
இருந்தால், முதலில் 1ாத்திய�ானது, �ற்றும் முதலில் நித்திய�ாக இருக்க
ரேவண்டும் என்;ால், அதன் புனிதப் செபய�ின் செபருமை�, செகௌ�வம், 
ஆதிக்கம் �ற்றும் அதிகா�த்மைத என்செ;ன்றும் �னத்திற்குக் செகாடுங்கள்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ரே��ி ரேபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செஜபிப்பது இந்த திருச்1மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பின�ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய �ாஜ்யம் வா;"  செதய்வீக 1த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்;ின் ஆட்1ி என்னுள் நிமை�செப;ட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா1த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மை; ஆளட்டும்!

1ர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 4

ரேநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் 1ர்ச்1ின் உறுப்பினர்களின் ரேநாக்கங்கள் அல்�து செ1யல்கமைள
விரே�ாதரே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்ரேபா தூண்டக்கூடாது. அ;ிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுரே� �னிதமைன ஆளுகி;து;  ஒரு கி;ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ1திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான 1ரேகாத�த்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்;ிலும்
பி�திபலிக்கி;ார். இந்த திருச்1மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ரேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கத�ி1னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆரே�ா1மைன,  செ1ல்வாக்கு செ1லுத்துதல் அல்�து தவ;ாக செ1ல்வாக்கு
செ1லுத்துதல் ஆகியவற்;ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட ரேவண்டும்.

1ர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 1

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 5, 2022
தமை�ப்ப: கடவுள் ஒரே� கா�ணமும் பமைடப்பாளரும்

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி��ிப்பு �னந� ஆரே�ா1மைனகளுக்கு எதி�ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்1மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பின�ின்
கடமை�யாகும்,  ரே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ�து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ1ய்ய ரேவண்டிய கடமை�மைய �;க்கரேவா
பு;க்கணிக்கரேவா கூடாது. அவருமைடய கி�ிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

1ர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கி;ிஸ்தவ அ;ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ;ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவ1னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


