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ககால்டன் உமை�:  நீதிப�ாழிகள் 8: 18

"ஐசுவரியமும், கனமும், நிமை�யான பபாருளும், நீதியும் என்னிடத்தில்
உண்டு."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  சங்கதீம் 119 : 12, 16-18
சங்கதீம் 36: 8, 9

12 கர்த்தாவேவ, நீர் ஸ்வேதாத்திரிக்கப்பட்டவர், உம்முமைடய 
பிர�ாணங்கமை0 எனக்குப் வேபாதியும்.

16 உ�து பிர�ாணங்க0ில் �ன�கிழ்ச்சியாயிருக்கிவே6ன்; உ�து 
வசனத்மைத �6வேவன்.

17 உ�து அடிவேயனுக்கு அனுகூ��ாயிரும்; அப்பபாழுது நான் 
பிமைழத்து, உ�து வசனத்மைதக் மைகக்பகாள்வேவன்.

18 உ�து வேவதத்திலுள்0 அதிசயங்கமை0 நான் பார்க்கும்படிக்கு என் 
கண்கமை0த் தி6ந்தருளும்.

8 உ�து ஆ�யத்திலுள்0 சம்பூரணத்தினால் திருப்தியமைடவார்கள்; 
உ�து வேபரின்ப நதியினால் அவர்கள் தாகத்மைதத் தீர்க்கி6ீர்.

9 ஜவீஊற்று உம்�ிடத்தில் இருக்கி6து; உம்முமைடய பவ0ிச்சத்திவே� 
பவ0ிச்சம் காண்கிவே6ாம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. யாத்தி�ாக�ம் 17: 1-6

1 பின்பு இஸ்ரவேவல் புத்திரராகிய சமைபயார் எல்�ாரும் 
கர்த்தருமைடய கட்டமை0யின்படிவேய சீன்வனாந்தரத்திலிருந்து 
பு6ப்பட்டு, பிரயாணம்பண்ணி, பரவிதீ�ிவே� வந்து 
பா0ய�ி6ங்கினார்கள்; அங்வேக ஜனங்களுக்குக் குடிக்கத் 
தண்ணீர் இல்�ாதிருந்தது.

2 அப்பபாழுது ஜனங்கள் வே�ாவேசவேயாவேட வாதாடி: நாங்கள் 
குடிக்கி6தற்கு எங்களுக்குத் தண்ணீர் தரவேவண்டும் 
என்6ார்கள். அதற்கு வே�ாவேச: என்வேனாவேட ஏன் வாதாடுகி6ீர்கள், 
கர்த்தமைர ஏன் பரீட்மைச பார்க்கி6ீர்கள் என்6ான்.

3 ஜனங்கள் அவ்விடத்திவே� தண்ணீர்த் தவன�ாயிருந்தபடியால், 
அவர்கள் வே�ாவேசக்கு விவேராத�ாய் முறுமுறுத்து: நீர் எங்கமை0யும்
எங்கள் பிள்மை0கமை0யும் எங்கள் ஆடு�ாடுகமை0யும் தண்ணீர்த்
தவனத்தினால் பகான்றுவேபாட எங்கமை0 எகிப்திலிருந்து ஏன் 
பகாண்டு வந்தீர் என்6ார்கள்.

4 வே�ாவேச கர்த்தமைர வேநாக்கிக் கூப்பிட்டு: இந்த ஜனங்களுக்கு நான்
என்ன பசய்வேவன், இவர்கள் என்வே�ல் கல்ப�6ியப் 
பார்க்கி6ார்கவே0 என்6ான்.

5 அப்பபாழுது கர்த்தர் வே�ாவேசமைய வேநாக்கி: நீ இஸ்ரவேவல் மூப்பரில்
சி�மைர உன்வேனாவேட கூட்டிக்பகாண்டு, நீ நதிமைய அடித்த உன் 
வேகாமை� உன் மைகயிவே� பிடித்துக்பகாண்டு, ஜனங்களுக்கு 
முன்வேன நடந்துவேபா.

6 அங்வேக ஓவேரபிவே� நான் உனக்கு முன்பாகக் கன்�மை�யின்வே�ல் 
நிற்வேபன்; நீ அந்தக் கன்�மை�மைய அடி; அப்பபாழுது ஜனங்கள் 
குடிக்க அதிலிருந்து தண்ணீர் பு6ப்படும் என்6ார்; அப்படிவேய 
வே�ாவேச இஸ்ரவேவல் மூப்பரின் கண்களுக்கு முன்பாகச் 
பசய்தான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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2. �த்கதயு 14: 14-21

14 இவேயசு வந்து, திர0ான ஜனங்கமை0க் கண்டு, அவர்கள் வே�ல் 
�னதுருகி, அவர்க0ில் வியாதியஸ்தர்க0ாயிருந்தவர்கமை0ச் 
பசாஸ்த�ாக்கினார்.

15 சாயங்கா��ானவேபாது, அவருமைடய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: 
இது வனாந்தர�ான இடம், வேநரமு�ாயிற்று; ஜனங்கள் 
கிரா�ங்களுக்குப் வேபாய்த் தங்களுக்குப் வேபாஜனபதார்த்தங்கமை0க் 
பகாள்ளும்படி அவர்கமை0 அனுப்பிவிடவேவண்டும் என்6ார்கள்.

16 இவேயசு அவர்கமை0 வேநாக்கி: அவர்கள் வேபாகவேவண்டியதில்மை�; 
நீங்கவே0 அவர்களுக்குப் வேபாஜனம் பகாடுங்கள் என்6ார்.

17 அதற்கு அவர்கள்: இங்வேக எங்க0ிடத்தில் ஐந்து அப்பமும் இரண்டு 
�ீன்களுவே�யல்�ா�ல், வேவப6ான்றும் இல்மை� என்6ார்கள்.

18 அமைவகமை0 என்னிடத்தில் பகாண்டுவாருங்கள் என்6ார்.
19 அப்பபாழுது, அவர் ஜனங்கமை0ப் புல்லின்வே�ல் பந்தியிருக்கக் 

கட்டமை0யிட்டு, அந்த ஐந்து அப்பங்கமை0யும், அந்த இரண்டு 
�ீன்கமை0யும் எடுத்து, வானத்மைத அண்ணாந்து பார்த்து, 
ஆசீர்வதித்து, அப்பங்கமை0ப் பிட்டுச் சீஷர்க0ிடத்தில் பகாடுத்தார்; 
சீஷர்கள் ஜனங்களுக்குக் பகாடுத்தார்கள்.

20 எல்�ாரும் சாப்பிட்டு திருப்தியமைடந்தார்கள்; �ீதியான 
துணிக்மைககமை0ப் பன்னிரண்டு கூமைட நிமை6ய எடுத்தார்கள்.

21 ஸ்திரீகளும் பிள்மை0களும் தவிர, சாப்பிட்ட புருஷர்கள் ஏ6க்குமை6ய
ஐயாயிரம்வேபராயிருந்தார்கள்.

3. லூக்கா 12: 22, 24, 27, 31 (கதடுங்கள்)

22 பின்னும் அவர் தம்முமைடய சீஷமைர வேநாக்கி: 
இப்படியிருக்கி6படியினால், என்னத்மைத உண்வேபாம் என்று உங்கள் 
ஜவீனுக்காகவும், என்னத்மைத உடுப்வேபாப�ன்று உங்கள் 
சரீரத்துக்காகவும் கவமை�ப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்குச் 
பசால்லுகிவே6ன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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24 காகங்கமை0க் கவனித்துப்பாருங்கள், அமைவகள் 
விமைதக்கி6து�ில்மை� அறுக்கி6து�ில்மை�, அமைவகளுக்குப் 
பண்டசாமை�யு�ில்மை�, க0ஞ்சியமு�ில்மை�, இல்�ாவிட்டாலும் 
அமைவகமை0யும் வேதவன் பிமைழப்பூட்டுகி6ார்; 
ப6மைவகமை0ப்பார்க்கிலும் நீங்கள் எவ்வ0வேவா 
விவேசஷித்தவர்க0ாயிருக்கி6ீர்கள்.

27 காட்டுப்புஷ்பங்கள் எப்படி வ0ருகி6பதன்று கவனித்துப்பாருங்கள்; 
அமைவகள் உமைழக்கி6து�ில்மை�, நூற்கி6து�ில்மை�, என்6ாலும் 
சாப�ாவே�ான் முத�ாய் தன் சர்வ �கிமை�யிலும் அமைவக0ில் 
ஒன்மை6ப்வேபா�ாகிலும் உடுத்தியிருந்ததில்மை� என்று 
உங்களுக்குச் பசால்லுகிவே6ன்.

31 ...ராஜ்யத்மைதவேய வேதடுங்கள், அப்பபாழுது இமைவகப0ல்�ாம் 
உங்களுக்குக் கூடக் பகாடுக்கப்படும்.

4. �த்கதயு 17: 24-27

24 அவர்கள் கப்பர்நகூ�ில் வந்தவேபாது, வரிப்பணம் வாங்குகி6வர்கள் 
வேபதுருவினிடத்தில் வந்து, உங்கள் வேபாதகர் வரிப்பணம் 
பசலுத்துகி6தில்மை�யா என்று வேகட்டார்கள்; பசலுத்துகி6ார் 
என்6ான்.

25 அவன் வீட்டிற்குள் வந்தவேபாது, அவன் வேபசுகி6தற்கு முன்னவே� 
இவேயசு அவமைன வேநாக்கி: சவீே�ாவேன, உனக்கு எப்படித் 
வேதான்றுகி6து? பூ�ியின் ராஜாக்கள் தீர்மைவமையயும் வரிமையயும் 
தங்கள் பிள்மை0க0ிடத்திவே�ா, அந்நியரிடத்திவே�ா, யாரிடத்தில் 
வாங்குகி6ார்கள் என்று வேகட்டார்.

26 அதற்குப் வேபதுரு: அந்நியரிடத்தில் வாங்குகி6ார்கள் என்6ான். 
இவேயசு அவமைன வேநாக்கி: அப்படியானால் பிள்மை0கள் அமைதச் 
பசலுத்தவேவண்டுவதில்மை�வேய.

27 ஆகிலும், நாம் அவர்களுக்கு இட6�ாயிராதபடிக்கு, நீ 
கடலுக்குப்வேபாய், தூண்டில் வேபாட்டு, முத�ாவது அகப்படுகி6 
�ீமைனப்பிடித்து, அதன் வாமையத் தி6ந்துபார். ஒரு 
பவள்0ிப்பணத்மைதக் காண்பாய்; அமைத எடுத்து எனக்காகவும் 
உனக்காகவும் அவர்க0ிடத்தில் பகாடு என்6ார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 13, 2022
தமை�ப்ப: பபாருள்

5. �ாற்கு 12: 41-44

41 இவேயசு காணிக்மைகப்பபட்டிக்கு எதிராக உட்கார்ந்து, ஜனங்கள் 
காணிக்மைகப்பபட்டியில் பணம் வேபாடுகி6மைதப் 
பார்த்துக்பகாண்டிருந்தார்; ஐசுவரியவான்கள் அவேநகர் அதிக�ாய்ப் 
வேபாட்டார்கள்.

42 ஏமைழயான ஒரு விதமைவயும் வந்து, ஒரு துட்டுக்குச் சரியான 
இரண்டு காமைசப் வேபாட்டாள்.

43 அப்பபாழுது அவர் தம்முமைடய சீஷமைர அமைழத்து, 
காணிக்மைகப்பபட்டியில் பணம்வேபாட்ட �ற்ப6ல்�ாமைரப்பார்க்கிலும் 
இந்த ஏமைழ விதமைவ அதிக�ாய்ப் வேபாட்டாப0ன்று ப�ய்யாகவேவ 
உங்களுக்குச் பசால்லுகிவே6ன்;

44 அவர்கப0ல்�ாரும் தங்கள் பரிபூரணத்திலிருந்து 
எடுத்துப்வேபாட்டார்கள்; இவவே0ா தன் வறுமை�யிலிருந்து தன் 
ஜவீனத்துக்கு உண்டாயிருந்தபதல்�ாம் வேபாட்டுவிட்டாள் என்6ார்.

6. 2 பகா�ிந்தியர் 8: 9, 13-15

9 நம்முமைடய கர்த்தராகிய இவேயசுகி6ிஸ்துவின் கிருமைபமைய 
அ6ிந்திருக்கி6ீர்கவே0; அவர் ஐசுவரியமுள்0வராயிருந்தும், நீங்கள் 
அவருமைடய தரித்திரத்தினாவே� ஐசுவரியவான்க0ாகும்படிக்கு, 
உங்கள்நி�ித்தம் தரித்திரரானாவேர.

13 �ற்6வர்களுக்குச் சகாயமும் உங்களுக்கு வருத்தமும் 
உண்டாகும்படியல்�, ச�நிமை�யிருக்கும்படியாகவேவ 
பசால்லுகிவே6ன்.

14 எப்படிபயனில், �ிகுதியாய்ச் வேசர்த்தவனுக்கு அதிக�ானது�ில்மை�, 
பகாஞ்ச�ாய்ச் வேசர்த்தவனுக்குக் குமை6வானது�ில்மை� என்று 
எழுதியிருக்கி6பிரகாரம்,

15 ச�நிமை�ப் பிர�ாணத்தின்படிவேய, அவர்களுமைடய பசல்வம் உங்கள் 
வறுமை�க்கு உதவும்படிக்கு இக்கா�த்திவே� உங்களுமைடய பசல்வம் 
அவர்களுமைடய வறுமை�க்கு உதவுவதாக.

7. சங்கதீம் 23: 1-6

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 13, 2022
தமை�ப்ப: பபாருள்

1 கர்த்தர் என் வே�ய்ப்பராயிருக்கி6ார், நான் தாழ்ச்சியமைடவேயன்.
2 அவர் என்மைனப் புல்லுள்0 இடங்க0ில் வே�ய்த்து, அ�ர்ந்த 

தண்ணீர்கள் அண்மைடயில் என்மைனக் பகாண்டுவேபாய் விடுகி6ார்.
3 அவர் என் ஆத்து�ாமைவத் வேதற்6ி, தம்முமைடய நா�த்தினி�ித்தம் 

என்மைன நீதியின் பாமைதக0ில் நடத்துகி6ார்.
4 நான் �ரண இரு0ின் பள்0த்தாக்கிவே� நடந்தாலும் 

பபால்�ாப்புக்குப் பயப்பவேடன்; வேதவரீர் என்வேனாவேடகூட இருக்கி6ீர்; 
உ�து வேகாலும் உ�து தடியும் என்மைனத் வேதற்றும்.

5 என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்திமைய 
ஆயத்தப்படுத்தி, என் தமை�மைய எண்பணயால் 
அபிவேஷகம்பண்ணுகி6ீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகி6து.

6 என் ஜவீனுள்0 நாப0ல்�ாம் நன்மை�யும் கிருமைபயும் என்மைனத் 
பதாடரும்; நான் கர்த்தருமைடய வீட்டிவே� நீடித்த நாட்க0ாய் 
நிமை�த்திருப்வேபன்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 468 : 16-24

வேகள்வி. - பபாருள் என்6ால் என்ன?
பதில். - பபாருள் என்பது நித்திய�ானது �ற்றும் முரண்பாடு �ற்றும் 
சிமைதவுக்கு தகுதியற்6து. எபிவேரய ப�ாழியில் வேவதம் இந்த 
வார்த்மைதமையப் பயன்படுத்துவதால், சத்தியம், வாழ்க்மைக �ற்றும் 
அன்பு ஆகியமைவ சாராம்ச�ானமைவ: "நம்பிக்மைகக்குரியமைவக0ின் 
பபாருள், காணப்படாதமைவக0ின் ஆதாரம்." �னம், ஆன்�ா அல்�து 
கடவுள் என்பதற்கு இமைணயான ஆவி �ட்டுவே� உண்மை�யான 
பபாருள். தனிப்பட்ட �னிதன் உட்பட ஆன்�ீக பிரபஞ்சம், ஆவியின் 
பதய்வீகப் பபாருமை0ப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு கூட்டு வேயாசமைனயாகும்.

2. 206 : 15-18

�னிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் உள்0 விஞ்ஞான உ6வில், இவேயசு 
அப்பங்கமை0யும் �ீன்கமை0யும் பகாண்டு காண்பித்தது வேபால், ஒருவர் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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தமை�ப்ப: பபாருள்

ஆசீர்வதிக்கும் அமைனத்மைதயும் ஆசீர்வதிப்பமைதக் காண்கிவே6ாம் - 
ஆவி, விஷயம் இல்மை�, விநிவேயாகத்தின் ஆதாரம்.

3. 530 : 5-12

பதய்வீக அ6ிவியலில், �னிதன் கடவு0ால் பரா�ரிக்கப்படுகி6ான், 
பதய்வீகக் பகாள்மைக. பூ�ி, கடவு0ின் கட்டமை0யின்படி, �னிதனின் 
பயன்பாட்டிற்கு உணமைவக் பகாண்டுவருகி6து. இமைத அ6ிந்த இவேயசு 
ஒருமுமை6 கூ6ினார், "உங்கள் வாழ்க்மைகமையப் பற்6ி, நீங்கள் என்ன 
சாப்பிடுவீர்கள், எமைதக் குடிப்பீர்கள் என்று நிமைனக்காதீர்கள்," - அவர் 
தனது பமைடப்பா0ரின் தனிச்சி6ப்மைபக் கருதா�ல், அமைனவருக்கும் 
தந்மைதயும் தாயு�ான கடவுமை0 அங்கீகரிக்கி6ார். லில்லிகமை0ப் வேபா� 
�னிதனுக்கு உணவ0ித்து உடுத்த வேவண்டும்.

4. 91 : 16-17

பபௌதிக சுயத்தில் உள்0ிழுத்து, உயிர் அல்�து �னதின் உட்பபாருமை0 
�ங்க�ாகப் பிரதிபலிக்கிவே6ாம்.

5. 278 : 4-22

பதய்வீக அ6ிவிய�ால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒவேர பபாருள் �ற்றும் உணர்வு
ஆவி �ட்டுவே�. பபாருள் பு�ன்கள் இமைத எதிர்க்கின்6ன, ஆனால் 
பபாருள் உணர்வுகள் இல்மை�, ஏபனனில் பபாருளுக்கு �னம் இல்மை�. 
ஆவியில், எந்த விஷயமும் இல்மை�, சத்தியத்தில் பிமைழ இல்மை�, 
நன்மை�யில் தீமை� இல்மை�. இது ஒரு தவ6ான அனு�ானம், 
உண்மை�யான பபாருள் உள்0து என்6 கருத்து, ஆவிக்கு எதிரானது. 
ஆவி, கடவுள், எல்மை�யற்6து, அமைனத்தும். ஆன்�ாவுக்கு எதிர் இருக்க 
முடியாது.

அந்த விஷயம் கணிச�ானது அல்�து உயிரும் உணர்வும் பகாண்டது, 
இது �னிதர்க0ின் தவ6ான நம்பிக்மைகக0ில் ஒன்6ாகும், வே�லும் அது 
ஒரு அனு�ான �ரண உணர்வில் �ட்டுவே� உள்0து. எனவேவ, நாம் ஆவி 
�ற்றும் சத்தியத்மைத அணுகும்வேபாது, நாம் பபாரு0ின் உணர்மைவ 
இழக்கிவே6ாம். பபௌதிகப் பபாருள் இருக்க முடியும் என்பமைத 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 13, 2022
தமை�ப்ப: பபாருள்

ஒப்புக்பகாள்வதற்கு �ற்ப6ாரு ஒப்புதல் வேதமைவப்படுகி6து, அதாவது, 
ஆவியானது எல்மை�யற்6து �ற்றும் பபாருள் சுய-பமைடப்பு, சுய-இருப்பு 
�ற்றும் நித்திய�ானது. இதிலிருந்து இரண்டு நித்திய காரணங்கள் 
உள்0ன, அமைவ ஒன்றுக்பகான்று என்ப6ன்றும் வேபாரிடும்; இன்னும் 
நாம் ஆவியானவர் உயர்ந்தவர் �ற்றும் அமைனத்து இருப்பு என்று 
கூறுகிவே6ாம்.

6. 517 : 30-23

பதய்வீக அன்பு அதன் பசாந்த வேயாசமைனகமை0 ஆசீர்வதிக்கி6து 

�ற்றும் அவற்மை6ப் பபருக்கச் பசய்கி6து - அவருமைடய சக்திமைய 

பவ0ிப்படுத்துகி6து. �ண் உழுவதற்கு �னிதன் பமைடக்கப்படவில்மை�. 
அவருமைடய பி6ப்புரிமை� ஆதிக்கம், அடிபணிதல் அல்�. அவர் பூ�ி 

�ற்றும் பசார்க்கத்தின் �ீதான நம்பிக்மைகயின் அதிபதி, - தன்மைன 

உருவாக்கியவருக்கு �ட்டுவே� கீழ்ப்படிந்தவர். இது தான் அ6ிவியல்.

ஆதியாக�ம் 1: 29, 30. பின்னும் வேதவன்: இவேதா, பூ�ியின்வே�ல் எங்கும் 
விமைததரும் சக�விதப் பூண்டுகமை0யும், விமைததரும் கனி�ரங்க0ாகிய
சக�வித விருட்சங்கமை0யும் உங்களுக்குக் பகாடுத்வேதன், அமைவகள் 
உங்களுக்கு ஆகார�ாயிருக்கக்கடவது; பூ�ியிலுள்0 சக� 
�ிருகஜீவன்களுக்கும், ஆகாயத்திலுள்0 சக� ப6மைவகளுக்கும், 
பூ�ியின்வே�ல் ஊரும் பிராணிகள் எல்�ாவற்6ிற்கும் பசுமை�யான சக� 
பூண்டுகமை0யும் ஆகார�ாகக் பகாடுத்வேதன் என்6ார்; அது அப்படிவேய 
ஆயிற்று.

பபரியவர்களுக்கான இமைணப்புக்காக கடவுள் தன்மைனப் பற்6ிய 
குமை6வான வேயாசமைனமையத் தருகி6ார், அதற்கு பதி�ாக, உயர்ந்தவர் 
எப்வேபாதும் தாழ்ந்தமைதப் பாதுகாக்கி6ார். ஆவியில் பணக்காரர்கள் ஒவேர 
பபரிய சவேகாதரத்துவத்தில் ஏமைழகளுக்கு உதவுகி6ார்கள், 
அமைனவருக்கும் ஒவேர பகாள்மைக அல்�து தந்மைத; தன் சவேகாதரனுமைடய 
வேதமைவமையக் கண்டு, பி6னுமைடய நன்மை�க்குத் தன் பசாந்தத்மைதத் 
வேதடுகி6வன் பாக்கியவான். அன்பு குமை6ந்த ஆன்�ிக எண்ணம், 
அழியாமை� �ற்றும் நற்குணத்மைத அ0ிக்கி6து, இது ப�ாட்டு வழியாக 
��ரும் பிரகாசிப்பது வேபா� எல்�ாவற்6ிலும் பிரகாசிக்கி6து. கடவு0ின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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பல்வேவறு பவ0ிப்பாடுகள் அமைனத்தும் ஆவேராக்கியம், புனிதம், அழியாத 
தன்மை� - எல்மை�யற்6 வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு ஆகியவற்மை6
பிரதிபலிக்கின்6ன.

7. 281 : 14-17

ஒவேர ஈவேகா, ஒவேர �னம் அல்�து கடவுள் என்று அமைழக்கப்படும் ஆவி, 
எல்மை�யற்6 தனித்துவம், இது அமைனத்து வடிவங்கமை0யும் 
அழகுகமை0யும் வழங்குகி6து �ற்றும் தனிப்பட்ட ஆன்�ீக �னிதர் �ற்றும்

விஷயங்க0ில் யதார்த்தத்மைதயும் பதய்வீகத்மைதயும் பிரதிபலிக்கி6து.

8. 507 : 24-29

எல்மை�யற்6 �னம், �ன மூ�க்கூறு முதல் முடிவிலி வமைர 
அமைனத்மைதயும் உருவாக்கி நிர்வகிக்கி6து. எல்�ாவற்6ின் இந்த 
பதய்வீகக் வேகாட்பாடு அ6ிவியமை�யும் கமை�மையயும் அவரது பமைடப்பு 
முழுவதும் பவ0ிப்படுத்துகி6து, வே�லும் �னிதன் �ற்றும் பிரபஞ்சத்தின் 
அழியாத தன்மை�மைய பவ0ிப்படுத்துகி6து. பமைடப்பு எப்பபாழுதும் 
வேதான்6ிக்பகாண்வேட இருக்கி6து, அதன் வற்6ாத மூ�த்தின் 
இயல்பிலிருந்து வேதான்6ிக்பகாண்வேட இருக்க வேவண்டும்.

9. 60 : 29-31

�னித கு�த்மைத ஆசீர்வதிக்க ஆன்�ாவிடம் எல்மை�யற்6 வ0ங்கள் 
உள்0ன, வே�லும் �கிழ்ச்சிமைய �ிக எ0ிதாக அமைடய�ாம் �ற்றும் 
ஆத்�ாவில் வேதடினால், நம் பாதுகாப்பில் �ிகவும் பாதுகாப்பாக 
இருக்கும்.

10.   494 : 10-14

பதய்வீக அன்பு எப்பபாழுதும் சந்தித்தது �ற்றும் எப்வேபாதும் �னித 
வேதமைவகமை0 பூர்த்தி பசய்யும். �னிதகு�ம் �ற்றும் ஒவ்பவாரு �ணி 
வேநரத்திலும், பதய்வீக அன்பு எல்�ா நன்மை�கமை0யும் வழங்குகி6து 
என்பதால், ஒரு கு6ிப்பிட்ட எண்ணிக்மைகயில் அல்�து கு6ிப்பிட்ட 
கா�த்திற்கு �ட்டுவே� குணப்படுத்தும் பதய்வீக சக்திமைய இவேயசு 
பவ0ிப்படுத்தினார் என்று கற்பமைன பசய்வது நன்6ாக இல்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 13, 2022
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11.   140 : 7-15

பபாருள் ரீதியாக அல்�, ஆனால் ஆன்�ீக ர ீதியில் நாம் அவமைர 
பதய்வீக �னம், வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு என்று அ6ிவேவாம். 
நாம் பதய்வீக இயல்மைபப் புரிந்துபகாண்டு அவமைரப் புரிந்துபகாண்டு 
வேநசிப்பதன் மூ�ம் விகிதாச்சாரத்தில் கீழ்ப்படிந்து வணங்குவேவாம், 
வே�லும் சரீரத்தின் �தீு சண்மைடயிடா�ல், நம் கடவு0ின் ஐசுவரியத்தில் 
�கிழ்ச்சியமைடவேவாம். அப்வேபாது �தம் என்பது இதயம் சார்ந்ததாக 
இருக்கும், தமை� சார்ந்ததாக இருக்காது. �னிதகு�ம் இனி 
பகாடுங்வேகான்மை� �ற்றும் அன்பின் பற்6ாக்குமை6யிலிருந்து 
தமைடபசய்யும், - பகாசுக்கமை0 வடிகட்டுதல் �ற்றும் ஒட்டகங்கமை0 
விழுங்குதல்.

12.   577 : 32-18

பின்வரும் சங்கீதத்தில் ஒரு வார்த்மைத, �ங்க�ாக இருந்தாலும், 
பதய்வத்தின் உடலியல் உணர்மைவ, உட�ற்6 அல்�து ஆன்�ீக 
உணர்மைவ �ாற்6ியமை�ப்பதன் மூ�ம் வேவதத்தின் �தீு கி6ிஸ்தவ 
விஞ்ஞானம் வீசும் ஒ0ிமையக் காட்டுகி6து: -

சங்கதீம் 23

[பதய்வீக அன்பு]  என் வே�ய்ப்பன்;  நான்
விரும்பவில்மை�.
[அன்பு]  என்மைன பசுமை�யான வே�ய்ச்சல்
நி�ங்க0ில் படுக்க மைவக்கி6து:
[அன்பு]  அமை�தியான தண்ணீருக்கு
அருகில் என்மைன அமைழத்துச் பசல்கி6து.
[அன்பு]  என் ஆத்து�ாமைவ [ஆன்�ீக
உணர்வு]  �ீட்படடுக்கி6து:  [அன்பு]
அவருமைடய நா�த்தினி�ித்தம் என்மைன
நீதியின் பாமைதக0ில் வழிநடத்துகி6து.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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ஆம்,  நான் �ரணத்தின் இரு0ின்
பள்0த்தாக்கில் நடந்தாலும்,  நான் எந்தத்
தீமை�க்கும் அஞ்ச�ாட்வேடன்:  ஏபனனில்
[அன்பு] என்வேனாடு இருக்கி6து; [காதலின்]
தடியும் [காதலின்]  தடியும் என்மைன
ஆறுதல்படுத்துகின்6ன.
என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக [அன்பு]
எனக்கு முன்பாக ஒரு வே�மைஜமைய
ஆயத்தப்படுத்துகி6து:  [அன்பு]  என்
தமை�மைய எண்பணயால் அபிவேஷகம்
பசய்கி6து; என் வேகாப்மைப முடிந்துவிட்டது.
நிச்சய�ாக நன்மை�யும் கருமைணயும் என்
வாழ்நாப0ல்�ாம் என்மைனத் பதாடரும்;
நான் என்ப6ன்றும் [அன்பு]  வீட்டில்
[உணர்வு] வசிப்வேபன்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் வே�ரி வேபக்கர் எடி

தினச�ி ப3பம்

ஒவ்பவாரு நாளும் பஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  பதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்6ின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�பப6ட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை0யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க0ிடமும் பாசத்மைத வ0ப்படுத்தி, அவற்மை6 ஆ0ட்டும்!

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க0ின் வேநாக்கங்கள் அல்�து பசயல்கமை0
விவேராதவே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்வேபா தூண்டக்கூடாது. அ6ிவியலில்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 13, 2022
தமை�ப்ப: பபாருள்

பதய்வீக அன்பு �ட்டுவே� �னிதமைன ஆளுகி6து;  ஒரு கி6ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை0யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சவேகாதரத்துவம்,  பதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்6ிலும்
பிரதிபலிக்கி6ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்வேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க0ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆவே�ாசமைன,  பசல்வாக்கு பசலுத்துதல் அல்�து தவ6ாக பசல்வாக்கு
பசலுத்துதல் ஆகியவற்6ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேவண்டும்.

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆவே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் பகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  வே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் பசய்ய வேவண்டிய கடமை�மைய �6க்கவேவா
பு6க்கணிக்கவேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக0ால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகவேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் வேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது வே�ரி வேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் வேஜம்ஸ் மைபபி0ின் வேவத வே�ற்வேகாள்கள் �ற்றும் 
கி6ிஸ்தவ அ6ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ6ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
வேவதவசனங்க0ிலிருந்து பதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.


