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ஞாயிற்றுக்கிழமை� ஜூன் 13, 2021

தமை�ப்ப — கடவுள் �னிதமைனப் பாதுகாப்பவர்

ககால்டன் உமை :  சங்கதீம் 121 : 8

"கர்த்தர் உன் பபாக்மைகயும் உன் வரத்மைதயும் இதுமுதற்ககாண்டு
என்மை)க்குங் காப்பார்."

பபாறுப்பு  ீதியான வாசிப்பு:  சங்கீதம் 16 : 1, 8, 9
2 சாமுகவல் 22: 33
2 நாளாக�ம் 16: 9

   1 இ ாஜாக்கள் 8: 61 

1 பதவபன, என்மைனக் காப்பாற்றும், உம்மை� நம்பியிருக்கிப)ன்.
8 கர்த்தமைர எப்கபாழுதும் எனக்கு முன்பாக மைவத்திருக்கிப)ன்; அவர்

என் வ�துபாரிசத்தில் இருக்கி)படியால் நான் 
அமைசக்கப்படுவதில்மை�.

9 ஆமைகயால் என் இருதயம் பூரித்தது, என் �கிமை� களிகூர்ந்தது; என்
�ாம்சமும் நம்பிக்மைகபயாபட தங்கியிருக்கும்.

33 பதவன் எனக்குப் ப�த்த அரணானவர்; அவர் என் வழிமையச் 
கசவ்மைவப்படுத்துகி)வர்.

9 தம்மை�ப்பற்)ி உத்த� இருதயத்பதாடிருக்கி)வர்களுக்குத் 
தம்முமைடய வல்�மை�மைய விளங்கப்பண்ணும்படி, கர்த்தருமைடய 
கண்கள் பூ�ிகயங்கும் உ�ாவிக்ககாண்டிருக்கி)து; இந்த 
விஷயத்தில் புத்தியில்�ாதவராயிருந்தீர்; ஆமைகயால் 
இதுமுதற்ககாண்டு உ�க்கு யுத்தங்கள் பநரிடும் என்)ான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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61 ஆத�ால் இந்நாளில் இருக்கி)து பபா�, நீங்கள் அவர் 
கட்டமைளகளில் நடந்து, அவர் கற்பமைனகமைளக் மைகக்ககாள்ள.

பாடம் பி சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. உபாக�ம் 32 : 3 (சு�த்து), 4 (க்கு 1st :)

3 ...நம்முமைடய பதவனுக்கு �கத்துவத்மைதச் கசலுத்துங்கள்.
4 அவர் கன்�மை�; அவர் கிரிமைய உத்த��ானது.

2. சங்கீதம் 37: 37

37 நீ உத்த�மைன பநாக்கி, கசம்மை�யானவமைனப் பார்த்திரு; அந்த 
�னுஷனுமைடய முடிவு ச�ாதானம்.

3. கயாபு 1 : 1, 6-9 (க்கு 2nd ,), 11, 12, 14 (க்கு 2nd ,), 16 
(பநருப்பு) (க்கு ;), 18 (உன்னுமைடயது)-20

1 ஊத்ஸ் பதசத்திப� பயாபு என்னும்பபர்ககாண்ட ஒரு �னுஷன் 
இருந்தான்; அந்த �னுஷன் உத்த�னும் சன்�ார்க்கனும், 
பதவனுக்குப் பயந்துகபால்�ாப்புக்கு வி�குகி)வனு�ாயிருந்தான்.

6 ஒருநாள் பதவபுத்திரர் கர்த்தருமைடய சந்நிதியில் வந்து நின்)பபாது,
சாத்தானும் அவர்கள் நடுவிப� வந்து நின்)ான்.

7 கர்த்தர் சாத்தாமைனப் பார்த்து: நீ எங்பகயிருந்து வருகி)ாய் 
என்)ார். சாத்தான் கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: பூ�ிகயங்கும் 
உ�ாவி, அதில் சுற்)ித்திரிந்து வருகிப)ன் என்)ான்.

8 கர்த்தர் சாத்தாமைன பநாக்கி என் தாசனாகிய பயாபின்ப�ல் கவனம்
மைவத்தாபயா? உத்த�னும் சன்�ார்க்கனும், பதவனுக்குப் பயந்து, 
கபால்�ாப்புக்கு வி�குகி)வனு�ாகிய அவமைனப்பபா� பூ�ியில் 
ஒருவனும் இல்மை� என்)ார்.

9 அதற்குச் சாத்தான் கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தர�ாக.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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11 ஆனாலும் உம்முமைடய மைகமைய நீட்டி அவனுக்கு 
உண்டானமைவகயல்�ாம் கதாடுவீரானால், அப்கபாழுது அவன் 
உ�து முகத்துக்கு எதிபர உம்மை�த் தூஷிக்காபனா பாரும் என்)ான்.

12 கர்த்தர் சாத்தாமைன பநாக்கி: இபதா, அவனுக்கு 
உண்டானமைவகயல்�ாம் உன் மைகயிலிருக்கி)து; 
அவன்ப�ல்�ாத்திரம் உன் மைகமைய நீட்டாபத என்)ார்; அப்கபாழுது 
சாத்தான் கர்த்தருமைடய சந்நிதிமையவிட்டுப் பு)ப்பட்டுப்பபானான்.

14 ஒரு ஆள் அவனிடத்தில் வந்து,
16 வானத்திலிருந்து பதவனுமைடய அக்கினி விழுந்து, ஆடுகமைளயும் 

பவமை�யாட்கமைளயும் சுட்கடரித்துப்பபாட்டது.
18 உம்முமைடய கு�ாரரும் உம்முமைடய கு�ாரத்திகளும், தங்கள் மூத்த 

சபகாதரன் வீட்டிப� புசித்துத் திராட்சரசம் குடிக்கி)பபாது,
19 வனாந்தர வழியாய்ப் கபருங்காற்று வந்து, அந்த வீட்டின் 

நாலுமூமை�யிலும் அடிக்க, அது பிள்மைளகளின்ப�ல் 
விழுந்ததினால் அவர்கள் இ)ந்துபபானார்கள்; நான் 
ஒருவன்�ாத்திரம் தப்பி, அமைத உ�க்கு அ)ிவிக்கும்படி வந்பதன் 
என்)ான்.

20 அப்கபாழுது பயாபு எழுந்திருந்து, தன் சால்மைவமையக் கிழித்து, தன் 
தமை�மையச் சிமைரத்து, தமைரயிப� விழுந்து பணிந்து:

4. கயாபு 2 : 3 (க்கு 1st ,), 3 (இன்னும்) (க்கு ,), 4 (க்கு 2nd ,), 5-
7, 11, 13 (க்கு)

3 அப்கபாழுது கர்த்தர் சாத்தாமைன பநாக்கி...அவன் இன்னும் தன் 
உத்த�த்திப� உறுதியாய் நிற்கி)ான் என்)ார்.

4 சாத்தான் கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தர�ாக.
5 ஆனாலும் நீர் உம்முமைடய மைகமைய நீட்டி, அவன் எலும்மைபயும் அவன் 

�ாம்சத்மைதயும் கதாடுவீரானால், அப்கபாழுது அவன் உ�து 
முகத்துக்கு எதிபர உம்மை�த் தூஷிக்காபனா பாரும் என்)ான்.

6 அப்கபாழுது கர்த்தர் சாத்தாமைன பநாக்கி: இபதா, அவன் உன் 
மைகயிலிருக்கி)ான்; ஆகிலும் அவன் பிராணமைன �ாத்திரம் 
தப்பவிடு என்)ார்.

7 அப்கபாழுது சாத்தான் கர்த்தருமைடய சந்நிதிமையவிட்டுப் பு)ப்பட்டு, 
பயாபின் உள்ளங்கால் கதாடங்கி அவன் உச்சந்தமை��ட்டும் 
ககாடிய பருக்களால் அவமைன வாதித்தான்.

11 பயாபுமைடய மூன்று சிபநகிதராகிய பத�ானியனான எலிப்பாசும், 
சூகியனான பில்தாதும், நாக�ாத்தியனான பசாப்பாரும், பயாபுக்கு 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 4ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 13, 2021
தமை�ப்ப: கடவுள் �னிதமைனப் பாதுகாப்பவர்

பநரிட்ட தீமை�கள் யாமைவயும் பகள்விப்பட்டபபாது அவனுக்காகப் 
பரிதபிக்கவும், அவனுக்கு ஆறுதல்கசால்�வும் ஓருவபராபட ஒருவர் 
பயாசமைன பண்ணிக்ககாண்டு, அவரவர் தங்கள் 
ஸ்த�ங்களிலிருந்து வந்தார்கள்.

13 ...அவன் துக்கம் �காககாடிய துக்கம் என்று கண்டு.

5. கயாபு 3 : 1, 3, 25 (க்கு ,)

1 அதற்குப்பின்பு பயாபு தன் வாமையத் தி)ந்து, தான் பி)ந்த நாமைளச் 
சபித்து,

3 நான் பி)ந்தநாளும் ஒரு ஆண்பிள்மைள உற்பத்தியாயிற்க)ன்று 
கசால்�ப்பட்ட ராத்திரியும் அழிவதாக.

25 நான் பயந்த காரியம் எனக்குபநரிட்டது; நான் அஞ்சினது எனக்கு 
வந்தது.

6. கயாபு 4 : 1, 3, 5

1 அப்கபாழுது பத�ானியனாகிய எலிப்பாஸ் பிரதியுத்தர�ாக:
3 இபதா, நீர் அபநகருக்குப் புத்திகசால்லி இமைளத்த மைககமைளத் 

திடப்படுத்தினீர்.
5 இப்கபாழுபதா துன்பம் உ�க்கு பநரிட்டபடியினால் 

ஆயாசப்படுகி)ீர்; அது உம்மை�த் கதாட்டதினால் க�ங்குகி)ீர்.
7. கயாபு 6 : 1

1 பயாபு பிரதியுத்தர�ாக:
8. கயாபு 7: 20

20 பாவஞ்கசய்பதனானால் உ�க்கு நான் கசய்யபவண்டியது என்ன? 
நான் எனக்குத்தாபன பார�ாயிருக்கும்படிக்கு, நீர் என்மைன உ�க்கு 
இ�க்காக மைவத்தது என்ன?

9. கயாபு 8: 1, 3, 19, 20

1 அப்கபாழுது சூகியனான பில்தாத் பிரதியுத்தர�ாக:
3 பதவன் நியாயத்மைதப் புரட்டுவாபரா? சர்வவல்�வர் நீதிமையப் 

புரட்டுவாபரா?

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 13, 2021
தமை�ப்ப: கடவுள் �னிதமைனப் பாதுகாப்பவர்

19 இபதா, அவன் வழியின் �கிழ்ச்சி இப்படிபய பபாகி)து; ஆனாலும் 
பவப) பபர் �ண்ணிலிருந்து முமைளப்பார்கள்.

20 இபதா, பதவன் உத்த�மைன கவறுக்கி)து�ில்மை�, 
கபால்�ாதவர்களுக்குக் மைகககாடுக்கி)து�ில்மை�.

10. கயாபு 9: 1, 20, 21

1 அதற்கு பயாபு பிரதியுத்தர�ாக:
20 நான் என்மைன நீதி�ானாக்கிலும் என் வாபய என்மைனக் 

குற்)வாளியாக்கும்; நான் உத்த�ன் என்று கசான்னாலும், நான் 
�ாறுபாடானவன் என்று அது சாட்சிககாடுக்கும்.

21 நான் உத்த�கனன்)ாலும் என் உள்ளத்மைத நான் அ)ிபயன், என் 
ஜீவமைன அபராசிப்பபன்.

11. கயாபு 11: 1, 6 (பத ியும்), 7

1 அப்கபாழுது நாக�ாத்தியனாகிய பசாப்பார் பிரதியுத்தர�ாக:
6 ஆமைகயால் உம்முமைடய அக்கிர�த்திற்பகற்)படி பதவன் உம்மை�த் 

தண்டிக்கவில்மை�கயன்று அ)ிந்துககாள்ளும்.
7 பதவனுமைடய அந்தரங்க ஞானத்மைத நீர் ஆராய்ந்து, 

சர்வல்�வருமைடய சம்பூரணத்மைத நீர் அ)ியக்கூடுப�ா?

12. கயாபு 38: 1-4, 33

1 அப்கபாழுது கர்த்தர்: கபருங்காற்)ிலிருந்து பயாபுக்கு உத்தரவாக:
2 அ)ிவில்�ாத வார்த்மைதகளினால் ஆப�ாசமைனமைய 

அந்தகாரப்படுத்துகி) இவன் யார்?
3 இப்பபாதும் புருஷமைனப்பபால் இமைடகட்டிக்ககாள்; நான் 

உன்மைனக்பகட்பபன்; நீ எனக்கு உத்தரவு கசால்லு.
4 நான் பூ�ிமைய அஸ்திபாரப்படுத்துகி)பபாது நீ எங்பக இருந்தாய்? நீ 

அ)ிவாளியானால் அமைத அ)ிவி.
33 வானத்தின் நிய�ங்கமைள நீ அ)ிவாபயா? அது பூ�ிமையயாளும் 

ஆளுமைகமைய நீ திட்டம்பண்ணுவாபயா?

13. கயாபு 40: 8, 10

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 நீ என் நியாயத்மைத அவ�ாக்குவாபயா? நீ உன்மைன 
நீதி�ானாக்கிக்ககாள்ளும்படிக்கு என்ப�ல் குற்)ஞ்சு�த்துவாபயா?

10 இப்பபாதும் நீ முக்கியத்தாலும் �கத்துவத்தாலும் உன்மைன 
அ�ங்கரித்து, �கிமை�மையயும் கனத்மைதயும் தரித்துக்ககாண்டு,

14. கயாபு 42: 1, 2, 3 (எனகவ), 5, 7, 8 (கபா) (க்கு 1st :), 9 (க்கு :),
10, 12 (க்கு :)

1 அப்கபாழுது பயாபு கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தர�ாக:
2 பதவரீர் சக�த்மைதயும் கசய்யவல்�வர்; நீர் கசய்ய நிமைனத்தது 

தமைடபடாது என்பமைத அ)ிந்திருக்கிப)ன்.
3 ... ஆமைகயால் நான் எனக்குத் கதரியாதமைதயும், என் புத்திக்கு 

எட்டாதமைதயும், நான் அ)ியாதமைதயும் அ�ப்பிபனன் என்கிப)ன்.
5 என் காதில் உம்மை�க்கு)ித்துக் பகள்விப்பட்படன்; இப்கபாழுபதா 

என் கண் உம்மை�க் காண்கி)து.
7 கர்த்தர் இந்த வார்த்மைதகமைள பயாபபாபட பபசினபின், கர்த்தர் 

பத�ானியனான எலிப்பாமைச பநாக்கி: உன்ப�லும் உன் இரண்டு 
சிபநகிதர்ப�லும் எனக்குக் பகாபம் மூளுகி)து; என் தாசனாகிய 
பயாபு பபசினதுபபால் நீங்கள் என்மைனக்கு)ித்து நிதான�ாய்ப் 
பபசவில்மை�.

8 ...என் தாசனாகிய பயாபினிடத்தில் பபாய், உங்களுக்காகச் 
சர்வாங்க தகனபலிகமைள இடுங்கள்; என் தாசனாகிய பயாபும் 
உங்களுக்காக பவண்டுதல் கசய்வான்.

9 அப்கபாழுது பத�ானியனான எலிப்பாசும் சூகியனான பில்தாதும் 
நாக�ாத்தியனான பசாப்பாரும் பபாய், கர்த்தர் தங்களுக்குச் 
கசான்னபடிபய கசய்தார்கள்; அப்கபாழுது கர்த்தர் பயாபின் 
முகத்மைதப் பார்த்தார்.

10 பயாபு தன் சிபநகிதருக்காக பவண்டுதல் கசய்தபபாது, கர்த்தர் 
அவன் சிமை)யிருப்மைப �ாற்)ினார். பயாபுக்கு முன் இருந்த 
எல்�ாவற்மை)ப் பார்க்கிலும் இரண்டத்தமைனயாய்க் கர்த்தர் 
அவனுக்குத் தந்தருளினார்.

12 கர்த்தர் பயாபின் முன்னிமை�மை�மையப் பார்க்கிலும் அவன் 
பின்னிமை�மை�மைய ஆசீர்வதித்தார்.

15. 2 தீக�ாத்கதயு 1: 1, 2, 7

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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1 கி)ிஸ்து இபயசுவினால் உண்டாயிருக்கி) ஜீவமைனப்பற்)ிய 
வாக்குத்தத்தத்தின்படி, பதவனுமைடய சித்தத்தினாப�, 
இபயசுகி)ிஸ்துவின் அப்பபாஸ்த�னாயிருக்கி) பவுல்,

2 பிரியமுள்ள கு�ாரனாகிய தீப�ாத்பதயுவுக்கு எழுதுகி)தாவது: 
பிதாவாகிய பதவனாலும் நம்முமைடய கர்த்தராகிய கி)ிஸ்து 
இபயசுவினாலும் கிருமைபயும் இரக்கமும் ச�ாதானமும் 
உண்டாவதாக.

7 பதவன் ந�க்குப் பயமுள்ள ஆவிமையக் ககாடா�ல், ப�மும் அன்பும் 
கதளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவிமையபய ககாடுத்திருக்கி)ார்.

16. 2 தீக�ாத்கதயு 2: 1

1 ஆமைகயால், என் �கபன, கி)ிஸ்து இபயசுவில் உள்ள கிருமைபயில் 
ப��ாக இருங்கள்.

17. 2 தீக�ாத்கதயு 3: 2 (க்கு 1st,), 4 (இன்பங்கமைள 
விரும்புகவார்), 5, 14

2 எப்படிகயனில், �னுஷர்கள் தற்பிரியராயும்
4 ...பதவப்பிரியராயிரா�ல் சுகபபாகப்பிரியராயும்,
5 பதவபக்தியின் பவஷத்மைதத் தரித்து அதின் கப�மைன 

�றுதலிக்கி)வர்களாயும் இருப்பார்கள்; இப்படிப்பட்டவர்கமைள நீ 
விட்டு வி�கு.

14 நீ கற்று நிச்சயித்துக்ககாண்டமைவகளில் நிமை�த்திரு; அமைவகமைள 
இன்னாரிடத்தில் கற்)ாய் என்று நீ அ)ிந்திருக்கி)து�ல்�ா�ல்,

18. 2 करि�ंथक�ांस 13 : 11 (கச்சித�ாக இருங்கள்)

11 நற்சீர் கபாருந்துங்கள், ஆறுத�மைடயுங்கள்; 
ஏகசிந்மைதயாயிருங்கள், ச�ாதான�ாயிருங்கள், அப்கபாழுது 
அன்புக்கும் ச�ாதானத்துக்கும் காரணராகிய பதவன் 
உங்கபளாபடகூட இருப்பார்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக ாக்கியம்

1. 550 : 5-14

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 13, 2021
தமை�ப்ப: கடவுள் �னிதமைனப் பாதுகாப்பவர்

கடவுள் என்பது வாழ்க்மைக, அல்�து புத்திசாலித்தனம், இது வி�ங்குகள் 
�ற்றும் �னிதர்களின் தனித்துவத்மைதயும் அமைடயாளத்மைதயும் 
உருவாக்கி பாதுகாக்கி)து. கடவுள் வமைரயறுக்கப்பட்டவராக இருக்க 
முடியாது, ப�லும் கபாருள் எல்மை�க்குள் இருக்க முடியாது. ஆவி 
கபாருளாக �ா) முடியாது, ஆவிக்கு அதன் பநர்�ா)ாக வளரவும் 
முடியாது. தவ)ாக கபயரிடப்பட்ட கபாருள் வாழ்க்மைக என்னகவன்று 
விசாரிப்பது என்ன பயன், அது முடிவமைடயும், அது கதாடங்கும் பபாதும், 
கபயரிடப்படாத ஒன்று�ில்�ா�ல்? உண்மை�யான உணர்வும் அதன் 
நித்திய பரிபூரணமும் இப்பபாது பதான்றும், அது இனிப�ல் பதான்றும்.

2. 302 : 14 (விடுங்கள்)-24

… இணக்க�ான �ற்றும் அழியாத �னிதன் என்க)ன்றும் 
இருந்திருக்கி)ான் என்பமைத நிமைனவில் ககாள்பவாம், ப�லும் 
எந்தகவாரு உயிர், கபாருள் �ற்றும் புத்திசாலித்தனத்தின் �ரண 
�ாமையக்கு அப்பால் �ற்றும் அதற்கு ப�ல் இருப்பான். இந்த அ)ிக்மைக 
உண்மை�மைய அடிப்பமைடயாகக் ககாண்டது, கட்டுக்கமைத அல்�. பிதா 
பரிபூரணராக இருப்பமைதப் பபா�பவ �னிதனும் பரிபூரணனாக 
இருப்பமைத விஞ்ஞானம் கவளிப்படுத்துகி)து, ஏகனன்)ால் ஆன்�ீக 
�னிதனின் ஆத்�ா அல்�து �னம் கடவுள், அமைனவரின் கதய்வீக 
பகாட்பாடு, ப�லும் இந்த உண்மை�யான �னிதன் உணர்வுக்கு பதி�ாக 
ஆத்�ாவால் நிர்வகிக்கப்படுகி)ான், ஆவியின் சட்டத்தால், கபாருளின் 
சட்டங்கள் என்று அமைழக்கப்படுவதன் மூ�ம் அல்�.

3. 393 : 16-18

கதய்வீக �னம் நிர்வகிக்கி)து என்பமைதயும், விஞ்ஞான �னிதன் 
கடவுளின் அரசாங்கத்மைத பிரதிபலிக்கி)து என்பமைதயும் நீங்கள் 
புரிந்துககாள்வதில் உறுதியாக இருங்கள்.

4. 14 : 1-11

நாம் உடலுடன் புத்திசாலித்தன�ாக இருந்தால், சர்வ வல்�மை�மைய ஒரு 
சட��ான, கபாருள் சார்ந்த நபராகக் கருதினால், அதன் காது நாம் 
கபறும், நாம் ஆவியின் ஆர்ப்பாட்டத்தில் "உடலில் இருந்து வி�கி", 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 13, 2021
தமை�ப்ப: கடவுள் �னிதமைனப் பாதுகாப்பவர்

"இமை)வனுடன் இருப்பதில்மை�". நாம் "இரண்டு எஜ�ானர்களுக்கு 
பசமைவ கசய்ய முடியாது." "இமை)வனுடன் க�ந்துககாள்வது" என்பது 
கவறும் உணர்ச்சி பரவசம் அல்�து நம்பிக்மைக அல்�, �ா)ாக 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியலில் கவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வாழ்க்மைகயின் 
உண்மை�யான ஆர்ப்பாட்டம் �ற்றும் புரிதல். "கர்த்தருடன்" இருப்பது 
என்பது கடவுளின் சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிதல், கதய்வீக அன்பினால் 
முற்)ிலும் நிர்வகிக்கப்படுவது, - ஆவியால், கபாருளால் அல்�.

5. 261 : 31-23

நன்மை�மையயும் �னித இனத்மைதயும் நிமைனவில் ககாள்வதில் நம் 
உடல்கமைள �)க்க பவண்டும். ஒவ்கவாரு �ணிபநரமும் �னிதனின் 
நல்� பகாரிக்மைககள், அதில் இருப்பது பிரச்சிமைனமைய தீர்க்கும். 
நன்மை�க்கான பிரதிஷ்மைட என்பது கடவுள் கடவுள்�ீது தங்கியிருப்பமைதக்
குமை)க்காது, ஆனால் அமைத உயர்த்துகி)து. பிரதிஷ்மைட என்பது 
கடவுளுடனான �னிதனின் கடமை�கமைளக் குமை)க்கவில்மை�, ஆனால் 
அவற்மை)ச் சந்திப்பதற்கான முக்கிய அவசியத்மைதக் காட்டுகி)து. 
கி)ிஸ்தவ விஞ்ஞானம் கடவுளின் பரிபூரணத்திலிருந்து எமைதயும் 
எடுக்கவில்மை�, ஆனால் அது முழு �கிமை�மையயும் அவருக்குக் 
கூறுகி)து. "வயதானவமைர தனது கசயல்களால் தள்ளி மைவப்பதன் 
மூ�ம்," �னிதர்கள் "அழியாத தன்மை�மையக் ககாண்டுள்ளனர்."

�ரண நம்பிக்மைகயின் ஆழங்களுக்குள் நுமைழவதன் மூ�ம் கடவுளின் 
பமைடப்பின் தன்மை�மையயும் தரத்மைதயும் நாம் புரிந்து ககாள்ள முடியாது. 
நம்முமைடய ப�வீன�ான படபடப்புக்கமைள - விஷயத்தில் 
வாழ்க்மைகமையயும் உண்மை�மையயும் கண்டுபிடிப்பதற்கான ந�து 
முயற்சிகள் - �ற்றும் கபாருள் பு�ன்களின் சாட்சியங்களுக்கு ப�ப�, 
�ரணத்திற்கு ப�ப� கடவுளின் அழியாத பயாசமைனக்கு நாம் உயர 
பவண்டும். இந்த கதளிவான, உயர்ந்த பார்மைவகள் கடவுமைளப் பபான்) 
�னிதமைன தனது முழுமை�யான மை�யத்மைதயும் சுற்)ளமைவயும் அமைடய 
தூண்டுகின்)ன.

பயாபு கசான்னார்: "காது பகட்டதன் மூ�ம் நான் உன்மைனக் 
பகள்விப்பட்படன், ஆனால் இப்பபாது என் கண் உன்மைனக் காண்கி)து." 
வலியின் பவதமைனயும் இன்பமும் ஆதிக்கம் கசலுத்துவமைத 
நிறுத்தும்பபாது, �ரணங்கள் பயாபுவின் சிந்தமைனமைய எதிகராலிக்கும். 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 13, 2021
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பின்னர் அவர்கள் வாழ்க்மைக �ற்றும் �கிழ்ச்சி, �கிழ்ச்சி �ற்றும் துக்கம் 
பற்)ிய தவ)ான �திப்பீட்மைடக் மைகவிடுவார்கள், ப�லும் தன்ன��ற்) 
முமை)யில் பநசிப்பதும், கபாறுமை�யாக பவமை� கசய்வதும், கடவுமைளப் 
பபா�ல்�ாத அமைனத்மைதயும் கவல்வதும் ஆனந்தத்மைத அமைடவார்கள்.

6. 231 : 20-2

உங்கமைள பாவத்மைத விட உயர்ந்தவராக மைவத்திருப்பது, ஏகனன்)ால் 
கடவுள் உங்கமைள விட ப�ன்மை�யாக்கி �னிதமைன ஆளுகி)ார், 
உண்மை�யான ஞானம். பாவத்திற்கு அஞ்சுவது என்பது அன்பின் 
சக்திமையயும், கடவுளுடனான �னிதனின் உ)வில் இருப்பதற்கான 
கதய்வீக அ)ிவியமை�யும் தவ)ாகப் புரிந்துககாள்வது, - அவருமைடய 
அரசாங்கத்மைத சந்பதகிப்பது �ற்றும் அவருமைடய சர்வ வல்�மை�யுள்ள 
கவனிப்மைப அவநம்பிக்மைகப்படுத்துவது. பநாய் �ற்றும் �ரணத்மைத விட 
உங்கமைள உயர்ந்தவராக மைவத்திருப்பது ச��ான புத்திசாலித்தனம், 
அது கதய்வீக அ)ிவியலுக்கு இணங்க. நீங்கள் கடவுமைள முழுமை�யாகக்
கண்டுபிடித்து, அமைவ அவருமைடய பமைடப்பின் ஒரு பகுதியாக இல்மை� 
என்பமைத அ)ிந்தால், அவர்களுக்கு அஞ்சுவது சாத்திய�ில்மை�.

�னிதன், அவனது பமைடப்பாளரால் நிர்வகிக்கப்படுகி)ான், பவறு �னம் 
இல்�ாதவன் - "எல்�ாப� அவனால் [பதவனுமைடய வார்த்மைதயால்] 
கசய்யப்பட்டன; அவர் இல்�ா�ல் எதுவும் கசய்யப்படவில்மை�" என்) 
சுவிபசஷகரின் கூற்மை) விமைதத்தார் - பாவத்மைத கவன்க)டுக்க முடியும்
, பநாய், �ற்றும் �ரணம்.

7. 259 : 6-14

கதய்வீக அ)ிவியலில், �னிதன் கடவுளின் உண்மை�யான உருவம். 
கதய்வீக இயல்பு கி)ிஸ்து இபயசுவில் சி)ப்பாக கவளிப்படுத்தப்பட்டது, 
அவர் கடவுளின் உண்மை�யான பிரதிபலிப்மைப �னிதர்கள் �தீு வீசினார், 
ப�லும் அவர்களின் ப�ாச�ான சிந்தமைன �ாதிரிகள் அனு�திக்கும் விட 
அவர்களின் வாழ்க்மைகமைய உயர்த்தினார், - �னிதமைன வீழ்ந்த, 
பநாய்வாய்ப்பட்ட, பாவம், �ற்றும் இ)க்கும் எனக் காட்டிய எண்ணங்கள். 
விஞ்ஞான இருப்பு �ற்றும் கதய்வீக சிகிச்மைசமுமை) பற்)ிய 
கி)ிஸ்துமைவப் பபான்) புரிதல் ஒரு சரியான பகாட்பாடு �ற்றும் கருத்மைத
உள்ளடக்கியது, - சரியான கடவுள் �ற்றும் பரிபூரண �னிதர் - சிந்தமைன 
�ற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தின் அடிப்பமைடயாக.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8. 192 : 4-10

நாங்கள் கி)ிஸ்தவ விஞ்ஞானிகள், கபாய்யானமைத நம்புவமைத 
விட்டுவிட்டு, உண்மை�மைய புரிந்துககாள்வது �ட்டுப�. அமைனவமைரயும் 
கி)ிஸ்துவுக்காக விட்டுச் கசல்லும் வமைர நாங்கள் கி)ிஸ்தவ 
விஞ்ஞானிகள் அல்�. �னித கருத்துக்கள் ஆன்�ீகம் அல்�. அமைவ 
காது பகட்கும் முமை)யிலிருந்தும், பகாட்பாட்டிலிருந்து பதி�ாக 
சரீரத்தன்மை�யிலிருந்தும், அழியாதவருக்குப் பதி�ாக 
�னிதனிட�ிருந்தும் வருகின்)ன. ஆவி கடவுளிட�ிருந்து 
பிரிக்கப்பட்டதல்�. ஆவி கடவுள்.

9. 99 : 23-29

உண்மை�யான ஆன்�ீகத்தின் அமை�தியான, வலுவான நீபராட்டங்கள், 
அவற்)ின் கவளிப்பாடுகள் உடல்ந�ம், தூய்மை� �ற்றும் சுய அமைசவு 
ஆகியமைவ �னித அனுபவத்மைத ஆழப்படுத்த பவண்டும், கபாருள் இருப்பு
பற்)ிய நம்பிக்மைககள் ஒரு வழுக்மைக திணிப்பாகக் காணப்படும் வமைர, 
பாவம், பநாய் �ற்றும் இ)ப்பு கதய்வீக ஆவியின் விஞ்ஞான 
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கும் கடவுளின் ஆன்�ீக, பரிபூரண �னிதனுக்கும் நித்திய 
இடம்.

தினச ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ப�ரி பபக்கர் எடி

தினச ி பஜபம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்)ின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கப)ட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மை) ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் பநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமைள
விபராதப�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்பபா தூண்டக்கூடாது. அ)ிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுப� �னிதமைன ஆளுகி)து;  ஒரு கி)ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சபகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்)ிலும்
பிரதிபலிக்கி)ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்பதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆப�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவ)ாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்)ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட பவண்டும்.

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆப�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ப�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய பவண்டிய கடமை�மைய �)க்கபவா
பு)க்கணிக்கபவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கி)ிஸ்தவ அ)ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ)ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


