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ஞாயிற்றுக்கிழமை� �ார்ச் 7, 2021

தமை�ப்ப — �னிதன்

ககால்டன் உமை�:  1 ககா�ிந்தியர் 15 : 57

"நம்முமைடய ந�க்கு ஜெ�யங்ஜெகாடுக்கிற தேதவனுக்கு ஸ்தேதாத்திரம்."

கபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  2 ககா�ிந்தியர்  4
: 8, 9

க�ா�ர்  8 : 31, 35, 37-39

8 நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் ஜெநருக்கப்பட்டும் 
ஒடுங்கிப்தேபாகிறதில்மை�; க�க்க�மைடந்தும் 
�னமுறிவமைடகிறதில்மை�;

9 துன்பப்படுத்தப்பட்டும் மைகவிடப்படுகிறதில்மை�; கீதேழ 
தள்ளப்பட்டும் �டிந்து தேபாகிறதில்மை�.

31 இமைவகமைளக்குறித்து நாம் என்னஜெ5ால்லுதேவாம்? தேதவன் 
நம்முமைடய பட்5த்திலிருந்தால் ந�க்கு விதேராத�ாயிருப்பவன் யார்?

35 உ�துநி�ித்தம் எந்தேநரமும் ஜெகால்�ப்படுகிதேறாம், அடிக்கப்படும் 
ஆடுகமைளப்தேபா� எண்ணப்படுகிதேறாம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி 
தேநரிட்டாலும்,

37 இமைவஜெயல்�ாவற்றிதே�யும் நாம் நம்�ில் அன்புகூருகிறவராதே� 
முற்றும் ஜெ�யங்ஜெகாள்ளுகிறவர்களாயிருக்கிதேறாதே�.

38 �ரண�ானாலும், �ீவனானாலும், தேதவதூதர்களானாலும், 
அதிகாரங்களானாலும், வல்�மை�களானாலும், 
நிகழ்காரியங்களானாலும், வருங்காரியங்களானாலும்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தே�ம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ5னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 2ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 7, 2021
தமை�ப்ப: �னிதன்

39 உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும், தேவஜெறந்தச் 5ிருஷ்டியானாலும் 
நம்முமைடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இதேயசுவிலுள்ள தேதவனுமைடய 
அன்மைபவிட்டு நம்மை�ப் பிரிக்க�ாட்டாஜெதன்று 
நிச்5யித்திருக்கிதேறன்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. நீதிக�ாழிகள்  11: 3 (க்கு :)

3 ஜெ5ம்மை�யானவர்களுமைடய உத்த�ம் அவர்கமைள நடத்தும்.

2. பிலிப்பியர் 2 : 14, 15

14 நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப் 
பிரயா5ப்பட்டது�ில்மை�ஜெயன்கிற �கிழ்ச்5ி கிறிஸ்துவின் நாளில் 
எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு, �வீவ5னத்மைதப் பிடித்துக்ஜெகாண்டு, 
உ�கத்திதே� சுடர்கமைளப்தேபா�ப் பிரகா5ிக்கிற நீங்கள்,

15 தேகாணலும் �ாறுபாடு�ான 5ந்ததியின் நடுவிதே� 
குற்ற�ற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும், தேதவனுமைடய 
�ா5ற்றபிள்மைளகளு�ாயிருக்கும்படிக்கு, 

3. பிலிப்பியர் 4 : 11 (க்கு)-13

11 ... ஏஜெனனில் நான் எந்த நிமை�மை�யிலிருந்தாலும் 
�னரம்�ிய�ாயிருக்கக் கற்றுக்ஜெகாண்தேடன்.

12 தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத் ஜெதரியும், வாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத் 
ஜெதரியும்; எவ்விடத்திலும் எல்�ாவற்றிலும் திருப்தியாயிருக்கவும் 
பட்டினியாயிருக்கவும், பரிபூரண�மைடயவும் குமைறவுபடவும் 
தேபாதிக்கப்பட்தேடன்.

13 என்மைனப் ஜெப�ப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாதே� 
எல்�ாவற்மைறயுஞ்ஜெ5ய்ய எனக்குப் ஜெப�னுண்டு.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தே�ம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ5னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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4. ஆதியாக�ம் 37: 2 (க-ாசப்) (க்கு ;), 3, 4, 24 (க்கு :), 28 (க்கு
:)

2 தேயாதே5ப்பு பதிதேனழு வயதிதே� தன் 5தேகாதரருடதேன ஆடுகமைள 
தே�ய்த்துக்ஜெகாண்டிருந்தான்.

3 இஸ்ரதேவலின் முதிர்வயதிதே� தேயாதே5ப்புத் தனக்குப் பிறந்ததினால்,
இஸ்ரதேவல் தன் கு�ாரர் எல்�ாரிலும் அவமைன அதிக�ாய் தேந5ித்து, 
அவனுக்குப் ப�வருண�ான அங்கிமையச் ஜெ5ய்வித்தான்.

4 அவனுமைடய 5தேகாதரர் எல்�ாரிலும் அவமைனத் தங்கள் தகப்பன் 
அதிக�ாய் தேந5ிக்கிறமைத அவன் 5தேகாதரர் கண்டதேபாது, 
அவதேனாதேட பட்5�ாய்ப் தேப5ா�ல் அவமைனப் பமைகத்தார்கள்.

24 அவமைன எடுத்து, அந்தக் குழியிதே� தேபாட்டார்கள்; அது 
தண்ணீரில்�ாத ஜெவறுங்குழியாயிருந்தது.

28 அந்த வர்த்தகரான �ீதியானியர் கடந்துதேபாகிறதேபாது, அவர்கள் 
தேயாதே5ப்மைப அந்தக் குழியிலிருந்து தூக்கிஜெயடுத்து, அவமைன 
இஸ்�தேவ�ர் மைகயில் இருபது ஜெவள்ளிக்காசுக்கு 
விற்றுப்தேபாட்டார்கள்.

5. ஆதியாக�ம் 39 : 1, 3, 7, 8 (க்கு 1st ,), 12, 19 (எப்கபாழுது)-
20 (க்கு 2nd ,), 21, 22

1 தேயாதே5ப்பு எகிப்துக்குக் ஜெகாண்டுதேபாகப்பட்டான். பார்தேவானுமைடய 
பிரதானியும் தமை�யாரிகளுக்கு அதிபதியு�ாகிய தேபாத்திபார் 
என்னும் எகிப்து தேத5த்தான் அவமைன அவ்விடத்திற்குக் 
ஜெகாண்டுவந்த இஸ்�தேவ�ரிடத்தில் விமை�க்கு வாங்கினான்.

3 கர்த்தர் அவதேனாதேட இருக்கிறார் என்றும் அவன் ஜெ5ய்கிற 
யாமைவயும் கர்த்தர் வாய்க்கப்பண்ணுகிறார் என்றும், அவன் 
எ��ான் கண்டு:

7 5ி�நாள் ஜெ5ன்றபின், அவனுமைடய எ��ானனின் �மைனவி 
தேயாதே5ப்பின்தே�ல் கண்தேபாட்டு, என்தேனாதேட 5யனி என்றாள்.

8 அவதேனா தன் எ��ானுமைடய �மைனவியின் ஜெ5ால்லுக்கு 
இணங்கா�ல்,

12 அப்ஜெபாழுது அவள் அவனுமைடய வஸ்திரத்மைதப் பற்றிப் பிடித்து, 
என்தேனாதேட 5யனி என்றான். அவதேனா தன் வஸ்திரத்மைத அவள் 
மைகயிதே� விட்டு ஜெவளிதேய ஓடிப்தேபானான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தே�ம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ5னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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19 உம்முமைடய தேவமை�க்காரன் எனக்கு இப்படிச் ஜெ5ய்தான் என்று தன் 
�மைனவி தன்தேனாதேட ஜெ5ான்ன வார்த்மைதகமைள அவன் எ��ான் 
தேகட்டதேபாது, அவனுக்குக் தேகாபம் மூண்டது.

20 தேயாதே5ப்பின் எ��ான் அவமைனப் பிடித்து, ரா�ாவின் கட்டமைளயால் 
காவலில்.

21 கர்த்ததேரா தேயாதே5ப்தேபாதேட இருந்து, அவன்தே�ல் கிருமைப மைவத்து, 
5ிமைறச்5ாமை�த் தமை�வனுமைடய தயவு அவனுக்குக் கிமைடக்கும்படி 
ஜெ5ய்தார்.

22 5ிமைறச்5ாமை�த் தமை�வன் 5ிமைறச்5ாமை�யில் மைவக்கப்பட்ட 
யாவமைரயும் தேயாதே5ப்பின் மைகயிதே� ஒப்புவித்தான்; அங்தேக 
அவர்கள் ஜெ5ய்வஜெதல்�ாவற்மைறயும் தேயாதே5ப்பு ஜெ5ய்வித்தான்.

6. ஆதியாக�ம் 41 : 1 (க்கு:), 14 (க்கு:), 15, 16, 28-30 (க்கு 
1st ;), 33, 37-40

1 இரண்டு வருஷம் ஜெ5ன்றபின்பு, பார்தேவான் ஒரு ஜெ5ாப்பனம் 
கண்டான்.

14 அப்ஜெபாழுது பார்தேவான் தேயாதே5ப்மைப அமைழப்பித்தான்; அவமைனத் 
தீவிர�ாய்க் காவல்கிடங்கிலிருந்து ஜெகாண்டுவந்தார்கள். 

15 பார்தேவான் தேயாதே5ப்மைப தேநாக்கி: ஒரு ஜெ5ாப்பனம் கண்தேடன்; 
அதின் அர்த்தத்மைதச் ஜெ5ால்� ஒருவரும் இல்மை�; ந ீஒரு 
ஜெ5ாப்பனத்மைதக் தேகட்டால், அதின் அர்த்தத்மைதச் ஜெ5ால்லுவாய் 
என்று உன்மைனக்குறித்து நான் தேகள்விப்பட்தேடன் என்றான்.

16 அப்ஜெபாழுது தேயாதே5ப்பு பார்தேவானுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: நான் 
அல்�, தேதவதேன பார்தேவானுக்கு �ங்கள�ான உத்தரவு அருளிச் 
ஜெ5ய்வார் என்றான்.

28 பார்தேவானுக்கு நான் ஜெ5ால்�தேவண்டிய காரியம் இதுதேவ; தேதவன் 
தாம் ஜெ5ய்யப்தேபாகிறமைதப் பார்தேவானுக்குக் காண்பித்திருக்கிறார்.

29 எகிப்து தேத5ஜெ�ங்கும் பரிபூரண�ான விமைளவு உண்டாயிருக்கும் 
ஏழு வருஷம் வரும்.

30 அதன்பின் பஞ்5முண்டாயிருக்கும் ஏழு வருஷம் வரும்.
33 ஆமைகயால் விதேவகமும் ஞானமுமுள்ள ஒரு �னுஷமைனத் தேதடி, 

அவமைன எகிப்து தேத5த்துக்கு அதிகாரியாகப் பார்தேவான் 
ஏற்படுத்துவாராக.

37 இந்த வார்த்மைத பார்தேவானுமைடய பார்மைவக்கும் அவன் 
ஊழியக்காரர் எல்�ாருமைடய பார்மைவக்கும் நன்றாய்க் கண்டது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தே�ம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ5னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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38 அப்ஜெபாழுது பார்தேவான் தன் ஊழியக்காரமைர தேநாக்கி: தேதவ 
ஆவிமையப் ஜெபற்ற இந்த �னுஷமைனப்தேபா� தேவஜெறாருவன் 
உண்தேடா என்றான்.

39 பின்பு, பார்தேவான் தேயாதே5ப்மைப தேநாக்கி: தேதவன் 
இமைவஜெயல்�ாவற்மைறயும் உனக்கு 
ஜெவளிப்படுத்தியிருக்கிறபடியால், உன்மைனப்தேபா� விதேவகமும் 
ஞானமுமுள்ளவன் தேவஜெறாருவனும் இல்மை�.

40 நீ என் அர�மைனக்கு அதிகாரியாயிருப்பாய்; உன் வாக்கின்படிதேய 
என் �னங்கள் எல்�ாரும் அடங்கி நடக்கக் கடவர்கள்; 
5ிங்கா5னத்தில் �ாத்திரம் உன்னிலும் நான் ஜெபரியவனாய் 
இருப்தேபன் என்றான். 

7. ஆதியாக�ம் 42 : 3, 7 (க்கு 1st ,)

3 தேயாதே5ப்பின் 5தேகாதரர் பத்துப்தேபர் தானியங்ஜெகாள்ள எகிப்துக்குப் 
தேபானார்கள்.

7 தேயாதே5ப்பு அவர்கமைளப் பார்த்து.

8. ஆதியாக�ம் 45 : 4, 5

4 அப்ஜெபாழுது தேயாதே5ப்பு தன் 5தேகாதரமைர தேநாக்கி: என் கிட்ட 
வாருங்கள் என்றான். அவர்கள் கிட்டப்தேபானார்கள்; அப்ஜெபாழுது 
அவன்: நீங்கள் எகிப்துக்குப் தேபாகிறவர்களிடத்தில் விற்றுப்தேபாட்ட 
உங்கள் 5தேகாதரனாகிய தேயாதே5ப்பு நான்தான்.

5 என்மைன இவ்விடத்தில் வரும்படி விற்றுப்தேபாட்டதினால், நீங்கள் 
5ஞ்5�ப்படதேவண்டாம்; �ீவரட்5மைண ஜெ5ய்யும்படிக்குத் தேதவன் 
என்மைன உங்களுக்கு முன்தேன அனுப்பினார்.என்மைன இவ்விடத்தில்
வரும்படி விற்றுப்தேபாட்டதினால், நீங்கள் 5ஞ்5�ப்படதேவண்டாம்; 
அது உங்களுக்கு வி5ன�ாயிருக்கவும் தேவண்டாம்; �வீரட்5மைண 
ஜெ5ய்யும்படிக்குத் தேதவன் என்மைன உங்களுக்கு முன்தேன 
அனுப்பினார்.

9. 1 கபதுரு 2 : 19-23

19 ஏஜெனனில், தேதவன்தே�ல் பற்றுத�ாயிருக்கிற 
�னச்5ாட்5ியினி�ித்தம் ஒருவன் அநியாய�ாய்ப் பாடுபட்டு 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தே�ம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ5னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 7, 2021
தமை�ப்ப: �னிதன்

உபத்திரவங்கமைளப் ஜெபாறுமை�யாய்ச் 5கித்தால் அதுதேவ 
பிர ீதியாயிருக்கும்.

20 நீங்கள் குற்றஞ்ஜெ5ய்து அடிக்கப்படும்தேபாது ஜெபாறுமை�தேயாதேட 
5கித்தால், அதினால் என்ன கீர்த்தியுண்டு? நீங்கள் நன்மை�ஜெ5ய்து 
பாடுபடும்தேபாது ஜெபாறுமை�தேயாதேட 5கித்தால் அதுதேவ தேதவனுக்கு 
முன்பாகப் பிர ீதியாயிருக்கும்.

21 இதற்காக நீங்கள் அமைழக்கப்பட்டு�ிருக்கிறீர்கள்; ஏஜெனனில், 
கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் பாடுபட்டு, நீங்கள் தம்முமைடய 
அடிச்சுவடுகமைளத் ஜெதாடர்ந்துவரும்படி உங்களுக்கு �ாதிரிமையப் 
பின்மைவத்துப்தேபானார்.

22 அவர் பாவஞ்ஜெ5ய்யவில்மை�, அவருமைடய வாயிதே� வஞ்5மைன 
காணப்படவு�ில்மை�;

23 அவர் மைவயப்படும்தேபாது பதில்மைவயா�லும், பாடுபடும்தேபாது 
பயமுறுத்தா�லும், நியாய�ாய்த் தீர்ப்புச்ஜெ5ய்கிறவருக்குத் தம்மை� 
ஒப்புவித்தார்.

10. பிலிப்பியர் 2 : 12, 13

12 ஆத�ால், எனக்குப் பிய�ானவர்கதேள, நீங்கள் எப்ஜெபாழுதும் 
கீழ்ப்படிகிறபடிதேய, நான் உங்களுக்குச் 5�ீப�ாயிருக்கும்ஜெபாழுது 
�ாத்திர�ல்�, நான் தூர�ாயிருக்கிற இப்ஜெபாழுதும், அதிக 
பயத்தேதாடும் நடுக்கத்தேதாடும் உங்கள் இரட்5ிப்பு நிமைறதேவறப் 
பிரயா5ப்படுங்கள்.

13 தேதவதேன தம்முமைடய தயவுள்ள 5ித்தத்தின்படி விருப்பத்மைதயும் 
ஜெ5ய்மைகமையயும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார்.

11. க�ா�ர் 8 : 28

28 அன்றியும், அவருமைடய தீர்�ானத்தின்படி 
அமைழக்கப்பட்டவர்களாய் தேதவனிடத்தில் 
அன்புகூருகிறவர்களுக்குச் 5க�மும் நன்மை�க்கு ஏதுவாக 
நடக்கிறஜெதன்று அறிந்திருக்கிதேறாம்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 115: 15-16

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தே�ம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ5னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�னிதன்: கடவுளின் ஆன்�ீக தேயா5மைன, தனிப்பட்ட, முழுமை�யான, 
நித்திய�ான.

2. 258: 13-15, 19-24

கடவுள் �னிதனில் எல்மை�யற்ற கருத்மைத என்ஜெறன்றும் தன்மைன 
வளர்த்துக் ஜெகாள்கிறார், எல்மை�யற்ற அடிப்பமைடயில் இருந்து 
விரிவமைடந்து உயர்ந்தார்.

எல்மை�யற்ற தேகாட்பாடு எல்மை�யற்ற தேயா5மைன �ற்றும் ஆன்�ீக 
தனித்துவத்தால் பிரதிபலிக்கிறது, ஆனால் பு�ன்கள் என்று 
அமைழக்கப்படும் ஜெபாருள் தேகாட்பாடு அல்�து அதன் கருத்மைத 
அறிந்திருக்கவில்மை�. �னித �ற்றும் �னிதனின் உண்மை�யான 
கருத்தாக்கத்மைத �னிததேநயம் ஜெபறுவதால் �னித திறன்கள் 
விரிவமைடந்து விகிதத்தில் பூர்த்தி ஜெ5ய்யப்படுகின்றன.

3. 307: 25 (தி)-30

ஜெதய்வீக �னம் �னிதனின் ஆத்�ா, எல்�ாவற்றிற்கும் �னிதனுக்கு 
ஆதிக்கம் ஜெ5லுத்துகிறது. �னிதன் ஒரு ஜெபாருள் அடிப்பமைடயில் 
உருவாக்கப்படவில்மை�, அல்�து ஆவி ஒருதேபாதும் ஜெ5ய்யாத ஜெபாருள் 
5ட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும்படி கட்டமைளயிடப்படவில்மை�; அவரது 
�ாகாணம் ஆன்�ீக 5ட்டங்களில், �னதின் உயர் 5ட்டத்தில் உள்ளது.

4. 90: 24-32

�னிதன் கடவுளின் ஜெ5ாந்த 5ாயல் என்று ஒருவரின் சுய ஒப்புதல், 
எல்மை�யற்ற தேயா5மைனமைய �ாஸ்டர் ஜெ5ய்ய �னிதமைன விடுவிக்கிறது. 
இந்த நம்பிக்மைக �ரணத்தின் கதமைவ மூடி, அழியாத தன்மை�மைய தேநாக்கி
அமைத திறக்கிறது. ஆவியின் புரிதலும் அங்கீகாரமும் இறுதியாக வர 
தேவண்டும், தே�லும் ஜெதய்வீக தேகாட்பாட்டின் ஒரு பயத்தின் மூ�ம் 
இருப்பதன் �ர்�ங்கமைளத் தீர்ப்பதில் நம் தேநரத்மைத தே�ம்படுத்த�ாம். 
தற்தேபாது �னிதன் என்றால் என்னஜெவன்று ந�க்குத் ஜெதரியாது, ஆனால் 
�னிதன் கடவுமைளப் பிரதிபலிக்கும்தேபாது நிச்5ய�ாக இமைத அறிதேவாம்.

5. 228: 11-19

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தே�ம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ5னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 7, 2021
தமை�ப்ப: �னிதன்

�னிதமைன அடிமை�ப்படுத்துவது முமைறயானது அல்�. �னிதன் தனது 
சுதந்திரத்தின் பாரம்பரியத்திற்குள் நுமைழயும் தேபாது அது நின்றுவிடும், 
ஜெபாருள் பு�ன்களின் �தீு கடவுள் ஜெகாடுத்த ஆதிக்கம். �னிதர்கள் ஒரு 
நாள் 5ர்வவல்�மை�யுள்ள கடவுளின் ஜெபயரில் தங்கள் சுதந்திரத்மைத 
வலியுறுத்துவார்கள். பின்னர் அவர்கள் ஜெதய்வீக அறிவியமை�ப் 
புரிந்துஜெகாள்வதன் மூ�ம் தங்கள் உடல்கமைளக் கட்டுப்படுத்துவார்கள். 
அவர்களின் தற்தேபாமைதய நம்பிக்மைககமைள மைகவிடுவதன் மூ�ம், 
அவர்கள் நல்லிணக்கத்மைத ஆன்�ீக யதார்த்த�ாக அங்கீகரிப்பார்கள், 
தே�லும் ஜெபாருள் உண்மை�யற்ற தன்மை�யாக �ாறுபடுவார்கள்.

6. 262: 9-16

�ரண நம்பிக்மைகயின் ஆழங்களுக்குள் நுமைழவதன் மூ�ம் கடவுளின் 
பமைடப்பின் தன்மை�மையயும் தரத்மைதயும் நாம் புரிந்து ஜெகாள்ள முடியாது. 
நம்முமைடய ப�வீன�ான படபடப்புக்கமைள - விஷயத்தில் 
வாழ்க்மைகமையயும் உண்மை�மையயும் கண்டுபிடிப்பதற்கான ந�து 
முயற்5ிகள் - �ற்றும் ஜெபாருள் பு�ன்களின் 5ாட்5ியங்களுக்கு தே�தே�, 
�ரணத்திற்கு தே�தே� கடவுளின் அழியாத தேயா5மைனக்கு நாம் உயர 
தேவண்டும். இந்த ஜெதளிவான, உயர்ந்த பார்மைவகள் கடவுமைளப் தேபான்ற 
�னிதமைன தனது முழுமை�யான மை�யத்மைதயும் சுற்றளமைவயும் அமைடய 
தூண்டுகின்றன.

7. 517: 30-4

ஜெதய்வீக அன்பு அதன் ஜெ5ாந்த தேயா5மைனகமைள ஆ5ீர்வதிக்கிறது, தே�லும்
அமைவ ஜெபருகுவதற்கு காரண�ாகிறது - அவருமைடய 5க்திமைய 
ஜெவளிப்படுத்த. �ண் வமைர �னிதன் உருவாக்கப்படவில்மை�. அவரது 
பிறப்புரிமை� ஆதிக்கம், அடிபணிதல் அல்�. அவர் பூ�ியிலும் 
ஜெ5ார்க்கத்திலும் உள்ள நம்பிக்மைகயின் அதிபதி, - தன்மைனத் தாதேன 
பமைடத்தவருக்கு அடிபணிந்தவர். இது இருப்பது அறிவியல்.

8. 444: 2-6, 10-12

ஏதேதாஜெவாரு வமைகயில், விமைரவில் அல்�து பின்னர், அமைனவருதே� 
ஜெபாருள்நிமை�மைய விட உயர்ந்ததாக உயர தேவண்டும், தே�லும் துன்பம் 
இந்த உயரத்தில் உள்ள ஜெதய்வீக முகவராக இருக்கிறது. "கடவுமைள 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தே�ம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ5னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 7, 2021
தமை�ப்ப: �னிதன்

தேந5ிக்கிறவர்களுக்கு நன்மை�க்காக எல்�ாதே� ஒன்றிமைணந்து 
ஜெ5யல்படுகின்றன" என்பது தேவதத்தின் கட்டமைள.

படிப்படியாக அவமைர நம்புபவர்கள் "கடவுள் எங்கள் அமைடக்க�ம் �ற்றும் 
ப�ம், 5ிக்கலில் தற்தேபாதுள்ள உதவி" என்பமைதக் கண்டுபிடிப்பார்.

9. 22: 11-17

"உங்கள் ஜெ5ாந்த இரட்5ிப்மைபச் ஜெ5ய்யுங்கள்" என்பது வாழ்க்மைக �ற்றும் 
அன்பின் தேகாரிக்மைக, ஏஜெனன்றால் இந்த தேநாக்கத்திற்காக கடவுள் 
உங்களுடன் ஜெ5யல்படுகிறார். "நான் வரும் வமைர ஆக்கிர�ிக்கவும்!" 
உங்கள் ஜெவகு�திக்காக காத்திருங்கள், "நல்� ஜெ5யல்களில் 
தே5ார்வமைடய தேவண்டாம்." உங்கள் முயற்5ிகள் பயமுறுத்தும் 
முரண்பாடுகளால் சூழப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் தற்தேபாது எந்த 
ஜெவகு�திமையயும் ஜெபறவில்மை� என்றால், பிமைழக்குத் திரும்பிச் 
ஜெ5ல்�ாதீர்கள், அல்�து பந்தயத்தில் �ந்த�ானவராக �ாற�ாம்.

10. 254: 19 (தி) -23

... �னித சுய சுவிதே5ஷம் ஜெ5ய்யப்பட தேவண்டும். இந்த பணிமைய 
இன்மைறய தினம் அன்பாக ஏற்றுக் ஜெகாள்ளவும், நமைடமுமைற 
விஷயங்கமைள �ிக விமைரவாக மைகவிடவும், ஜெவளிப்புறத்மைதயும் 
உண்மை�யானமைதயும் தீர்�ானிக்கும் ஆன்�ீகத்மைத ஜெ5யல்படுத்தவும் 
கடவுள் நம்மை�க் தேகாருகிறார்.

11. 183: 21-25

ஜெதய்வீக �னம் �னிதனின் முழு கீழ்ப்படிதல், பா5ம் �ற்றும் வலிமை�மைய 
5ரியாகக் தேகாருகிறது. எந்தஜெவாரு குமைறந்த விசுவா5த்திற்கும் இட 
ஒதுக்கீடு ஜெ5ய்யப்படவில்மை�. 5த்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படிதல் �னிதனுக்கு 
5க்திமையயும் ப�த்மைதயும் தருகிறது. பிமைழயின் 5�ர்ப்பிப்பு 5க்தி 
இழப்மைப �ிமைகப்படுத்துகிறது.

12. 202: 15-23

இந்த அறிவியலுக்கு ஜெவளிதேய அமைனத்தும் �ாறக்கூடியமைவ; ஆனால் 
அழியாத �னிதன், ஜெதய்வீகக் தேகாட்பாட்டின் படி, கடவுள், பாவங்கள், 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தே�ம்ஸ் மைபபிளின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ5னங்களிலிருந்து ஜெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், �ார்ச் 7, 2021
தமை�ப்ப: �னிதன்

துன்பங்கள், இறப்புகள் இல்மை�. தேதவனுமைடய ராஜ்யம் பூ�ியில் 
வரும்தேபாது, நம் யாத்திமைர நாட்கள் குமைறவதற்குப் பதி�ாக ஜெபருகும்; 
உண்மை�யான வழி �ரணத்திற்கு பதி�ாக வாழ்க்மைகக்கு 
வழிவகுக்கிறது, பூ�ிக்குரிய அனுபவம் பிமைழயின் நுணுக்கத்மைதயும் 
5த்தியத்தின் எல்மை�யற்ற திறன்கமைளயும் ஜெவளிப்படுத்துகிறது, இதில் 
கடவுள் பூ�ிஜெயங்கும் �னிதனுக்கு ஆதிக்கம் ஜெ5லுத்துகிறார்.

13. 571: 15-19

எல்�ா தேநரங்களிலும், எல்�ா சூழ்நிமை�யிலும், தீமை�மைய நன்மை�யுடன் 
ஜெவல்லுங்கள். உங்கமைள நீங்கதேள அறிந்து ஜெகாள்ளுங்கள், தீமை�மைய 
ஜெவன்ஜெறடுப்பதற்கான ஞானத்மைதயும் 5ந்தர்ப்பத்மைதயும் கடவுள் 
அளிப்பார். அன்பின் பதேனாபிலியில் �கிழ்ச்5ி, �னித ஜெவறுப்பு உங்கமைள
அமைடய முடியாது.

14. 452: 10-15

பமைழயமைத �ிஞ்சும் தேபாது, புதியமைதப் தேபாட நீங்கள் பயப்படக்கூடாது. 
உங்கள் முன்தேனறும் தேபாக்கு ஜெபாறாமை�மையத் தூண்டக்கூடும், ஆனால் 
அது �ரியாமைதமையயும் ஈர்க்கும். பிமைழ உங்கமைள எதிர்ஜெகாள்ளும்தேபாது, 
கண்டனத்மைததேயா அல்�து பிமைழமைய அழிக்கும் விளக்கத்மைததேயா 
நிறுத்த தேவண்டாம். ஒழுக்கக்தேகடான சூழ்நிமை�மைய ஒருதேபாதும் 
சுவா5ிக்க தேவண்டாம், அமைதத் தூய்மை�ப்படுத்தும் முயற்5ியில் தவிர.

15. 261: 4-7

நீடித்த, நல்�, உண்மை�க்கு உறுதியுடன் 5ிந்தமைனமையப் பிடித்துக் 
ஜெகாள்ளுங்கள், உங்கள் எண்ணங்கமைள அவர்கள் உங்கள் 
எண்ணங்களின் ஆக்கிர�ிப்புக்கு விகிதா5ார�ாக உங்கள் 
அனுபவத்திற்குள் ஜெகாண்டு வருவீர்கள்.

16. 451: 14-18

�னிதன் அவன் பார்க்கும் திமை5யில் நடக்கிறான், அவனுமைடய புமைதயல் 
இருக்கும் இடத்தில் அவன் இதயமும் இருக்கும். நம்முமைடய 
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தே�லிருந்து வருகின்றன, கீதேழ இருந்து அல்�, அமைவ ஆவியின் 
ப�ன்கமைளப் தேபா�தேவ தாங்குகின்றன.

17. 21: 9-14

5ீடர் ஆன்�ீக ர ீதியில் முன்தேனறினால், அவர் உள்தேள நுமைழய 
முயற்5ிக்கிறார். அவர் ஜெதாடர்ந்து ஜெபாருள் உணர்விலிருந்து வி�கி, 
ஆவியின் அழியாத விஷயங்கமைள தேநாக்கிப் பார்க்கிறார். 
தேநர்மை�யானவராக இருந்தால், அவர் ஜெதாடக்கத்திலிருந்தேத 
ஆர்வத்துடன் இருப்பார், ஒவ்ஜெவாரு நாளும் 5ரியான திமை5யில் 5ிறிது 
ஜெபறுவார், கமைட5ியாக அவர் தனது தேபாக்மைக �கிழ்ச்5ியுடன் 
முடிக்கிறார்.

18. 453: 6-8

ஜெவற்றி என்பது ஜெவல்�முடியாத 5த்தியத்தின் பக்கத்தில் நிற்கும் வமைர, 
5ரியானது �ற்றும் தவறு, உண்மை� �ற்றும் பிமைழ ஆகியமைவ 
�ாணவர்களின் �னதில் 5ண்மைடயில் இருக்கும்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தினச�ி க-பம்
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ஒவ்ஜெவாரு நாளும் ஜெ�பிப்பது இந்த திருச்5மைபயின் ஒவ்ஜெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  ஜெதய்வீக 5த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்5ி என்னுள் நிமை�ஜெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா5த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

5ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் கசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் 5ர்ச்5ின் உறுப்பினர்களின் தேநாக்கங்கள் அல்�து ஜெ5யல்கமைள
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
ஜெதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ5திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான 5தேகாதரத்துவம்,  ஜெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்5மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி5னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ா5மைன,  ஜெ5ல்வாக்கு ஜெ5லுத்துதல் அல்�து தவறாக ஜெ5ல்வாக்கு
ஜெ5லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

5ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ா5மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ஜெகாள்வது இந்த திருச்5மைபயின் ஒவ்ஜெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் ஜெ5ய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதேவா
புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

5ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________
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