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ஞாயிற்றுக்கிழமை� நவம்பர் 25, 2021

தமை�ப்ப — நன்றி செ�லுத்துதல்

ககால்டன் உமை":  பிலிப்பியர் 4 : 4

"கர்த்தருக்குள் எப்செபாழுதும் �ந்ததாஷ�ாயிருங்கள்;
�ந்ததாஷ�ாயிருங்கள் என்று �றுபடியும் செ�ால்லுகிதறன்."

செபாறுப்பு " ீதியான வா�ிப்பு: பிலிப்பியர் 4 : 6-8, 10,
11, 13

6 நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவமை�ப்படா�ல், எல்�ாவற்மைறயுங்குறித்து 
உங்கள் விண்ணப்பங்கமை1 ஸ்ததாத்திரத்ததாதட கூடிய 
செ5பத்தினாலும் தவண்டுதலினாலும் ததவனுக்குத் 
செதரியப்படுத்துங்கள்.

7 அப்செபாழுது, எல்�ாப் புத்திக்கும்த��ான ததவ��ாதானம் உங்கள் 
இருதயங்கமை1யும் உங்கள் �ிந்மைதகமை1யும் கிறிஸ்து 
இதயசுவுக்குள்1ாகக் காத்துக்செகாள்ளும்.

8 கமைட�ியாக, �தகாதரதர, உண்மை�யுள்1மைவகசெ1மைவகத1ா, 
ஒழுக்கமுள்1மைவகசெ1மைவகத1ா, நீதியுள்1மைவகசெ1மைவகத1ா, 
கற்புள்1மைவகசெ1மைவகத1ா, அன்புள்1மைவகசெ1மைவகத1ா, 
நற்கீர்த்தியுள்1மைவகசெ1மைவகத1ா, புண்ணியம் எதுதவா, புகழ் 
எதுதவா அமைவகமை1தய �ிந்தித்துக்செகாண்டிருங்கள்.

10 �ன��ர்ந்தபடியினாத� கர்த்தருக்குள் �ிகவும் �ந்ததாஷப்பட்தடன்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை1ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் த5ம்ஸ் மைபபி1ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க1ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை1 உள்1டக்கியது.
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11 என் குமைறச்�லினால் நான் இப்படிச்செ�ால்லுகிறதில்மை�; 
ஏசெனனில் நான் எந்த நிமை�மை�யிலிருந்தாலும் 
�னரம்�ிய�ாயிருக்கக் கற்றுக்செகாண்தடன்.

13 என்மைனப் செப�ப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாத� 
எல்�ாவற்மைறயுஞ்செ�ய்ய எனக்குப் செப�னுண்டு.

பாடம் பி"�ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �ங்கீதம் 16: 5, 6, 8, 9, 11 

5 கர்த்தர் என் சுதந்தரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்கு�ானவர்; என் 
சுதந்தரத்மைத ததவரீர் காப்பாற்றுகிறீர்.

6 தநர்த்தியான இடங்க1ில் எனக்குப் பங்கு கிமைடத்தது; ஆம், 
�ிறப்பான சுதந்தரம் எனக்கு உண்டு.

8 கர்த்தமைர எப்செபாழுதும் எனக்கு முன்பாக மைவத்திருக்கிதறன்; அவர்
என் வ�துபாரி�த்தில் இருக்கிறபடியால் நான் 
அமை�க்கப்படுவதில்மை�.

9 ஆமைகயால் என் இருதயம் பூரித்தது, என் �கிமை� க1ிகூர்ந்தது; என்
�ாம்�மும் நம்பிக்மைகதயாதட தங்கியிருக்கும்.

11 5ீவ�ார்க்கத்மைத எனக்குத் செதரியப்படுத்துவீர்; உம்முமைடய 
�முகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முமைடய வ�து பாரி�த்தில் 
நித்திய தபரின்பமும் உண்டு.

2. ஏ�ாயா 65: 18 (இரு), 19, 23, 24

18 நான் �ிருஷ்டிக்கிறதினாத� நீங்கள் என்செறன்மைறக்கும் �கிழ்ந்து 
க1ிகூர்ந்திருங்கள்; இததா, எரு�த�மை�க் க1ிகூருத�ாகவும், 
அதின் 5னத்மைத �கிழ்ச்�ியாகவும் �ிருஷ்டிக்கிதறன்.

19 நான் எரு�த��ின்த�ல் க1ிகூர்ந்து, என் 5னத்தின்த�ல் 
�கிழ்ச்�ியாயிருப்தபன்; அழுமைகயின் �த்தமும், கூக்குரலின் 
�த்தமும் அதில் இனிக் தகட்கப்படுவதில்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை1ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் த5ம்ஸ் மைபபி1ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க1ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை1 உள்1டக்கியது.
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23 அவர்கள் விருதாவாக உமைழப்பதில்மை�, அவர்கள் துன்பமுண்டாகப்
பிள்மை1கமை1ப் செபறுவது�ில்மை�; அவர்களும், அவர்கத1ாதடகூட 
அவர்கள் �ந்தானமும் கர்த்தராத� ஆ�ீர்வதிக்கப்பட்ட 
�ந்ததியாயிருப்பார்கள்.

24 அப்செபாழுது அவர்கள் கூப்பிடுகிறதற்குமுன்தன நான் 
�றுஉத்தரவுசெகாடுப்தபன்; அவர்கள் தபசும்தபாதத நான் தகட்தபன்.

3. அப்கபாஸ்த�ருமைடய நடபடிகள் 16 : 16 (ஒரு குறிப்பிட்ட), 17 
(க்கு 1st ,), 18 (பால்) (க்கு 1st .), 19 (க்கு 2nd ,), 20, 22 
(�ற்றும் நீதிபதிகள்), 23, 25-32, 33 (�ற்றும் இருந்தது), 34 
(�ற்றும் �கிழ்ச்�ியமைடந்தார்)

16 ... குறிசெ�ால்லுகிறதினால் தன் எ5�ான்களுக்கு �ிகுந்த 
ஆதாயத்மைத உண்டாக்கின ஒரு செபண் எங்களுக்கு எதிர்ப்பட்டாள்.

17 அவள் பவுமை�யும் எங்கமை1யும் பின்செதாடர்ந்து வந்து: இந்த 
�னுஷர் உன்னத�ான ததவனுமைடய ஊழியக்காரர், இரட்�ிப்பின் 
வழிமைய ந�க்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று �த்த�ிட்டாள்.

18 இப்படி அதநகநாள் செ�ய்துசெகாண்டுவந்தாள். பவுல் 
�ினங்செகாண்டு, திரும்பிப்பார்த்து: நீ இவமை1 விட்டுப்புறப்படும்படி 
இதயசுகிறிஸ்துவின் நா�த்தினாத� உனக்குக் 
கட்டமை1யிடுகிதறன் என்று அந்த ஆவியுடதன செ�ான்னான்; 
அந்தநரத� அது புறப்பட்டுப்தபாயிற்று.

19 அவளுமைடய எ5�ான்கள் தங்கள் ஆதாயத்து நம்பிக்மைக 
அற்றுப்தபாயிற்செறன்று கண்டு, பவுமை�யும் �ீ�ாமைவயும் பிடித்து, 
�ந்மைதசெவ1ியிலுள்1 அதிகாரிக1ிடத்தில் 
இழுத்துக்செகாண்டுதபானார்கள்.

20 அவர்கமை1 அதிகாரிக1ிடத்தில் ஒப்புவித்து: யூதர்க1ாகிய இந்த 
�னுஷர் நம்முமைடய பட்டணத்தில் க�கம்பண்ணி,

22 ... அதிகாரிகள் அவர்கள் வஸ்திரங்கமை1க் கிழித்துப்தபாடவும், 
அவர்கமை1 அடிக்கவும் செ�ால்லி;

23 அவர்கமை1 அதநக அடி அடித்தபின்பு, �ிமைறச்�ாமை�யித� மைவத்து 
அவர்கமை1ப் பத்திர�ாய்க் காக்கும்படி �ிமைறச்�ாமை�க்காரனுக்குக் 
கட்டமை1யிட்டார்கள்.

25 நடுராத்திரியித� பவுலும் �ீ�ாவும் செ5பம்பண்ணி, ததவமைனத் 
துதித்துப் பாடினார்கள்; காவலில் மைவக்கப்பட்டவர்கள் அமைதக் 
தகட்டுக்செகாண்டிருந்தார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை1ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் த5ம்ஸ் மைபபி1ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க1ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை1 உள்1டக்கியது.
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26 �டிதியித� �ிமைறச்�ாமை�யின் அஸ்திபாரங்கள் அமை�யும்படியாக 
பூ�ி �ிகவும் அதிர்ந்தது; உடதன கதவுகசெ1ல்�ாம் திறவுண்டது; 
எல்�ாருமைடய கட்டுகளும் கழன்றுதபாயிற்று.

27 �ிமைறச்�ாமை�க்காரன் நித்திமைரசெத1ிந்து, �ிமைறச்�ாமை�யின் 
கதவுகள் திறந்திருக்கிறமைதக் கண்டு, கட்டுண்டவர்கள் 
ஓடிப்தபானார்கசெ1ன்று எண்ணி, பட்டயத்மைத உருவித் தன்மைனக் 
செகாமை�செ�ய்து செகாள்1ப்தபானான்.

28 பவுல் �ிகுந்த �த்த�ிட்டு; நீ உனக்குக் செகடுதி ஒன்றுஞ் 
செ�ய்துசெகாள்1ாதத; நாங்கள் எல்�ாரும் இங்தகதான் 
இருக்கிதறாம் என்றான்.

29 அப்செபாழுது அவன் தீபங்கமை1க் செகாண்டுவரச்செ�ால்லி, உள்த1 
ஓடி, நடுநடுங்கி, பவுலுக்கும் �ீ�ாவுக்கும் முன்பாக விழுந்து,

30 அவர்கமை1 செவ1ிதய அமைழத்துவந்து: ஆண்டவன்�ாதர, 
இரட்�ிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செ�ய்யதவண்டும் என்றான்.

31 அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துமைவ விசுவா�ி, 
அப்செபாழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்�ிக்கப்படுவீர்கள் என்று 
செ�ால்லி,

32 அவனுக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த யாவருக்கும் கர்த்தருமைடய 
வ�னத்மைதப் தபாதித்தார்கள்.

33 ... அவனும் அவனுமைடயவர்கள் அமைனவரும் உடதன ஞானஸ்நானம்
செபற்றார்கள்.

34 ... தன் வீட்டார் அமைனவதராடுங்கூட ததவனிடத்தில் 
விசுவா�முள்1வனாகி �ன�கிழ்ச்�ியாயிருந்தான்.

4. 1 செத�க�ானிக்ககயர் 5: 5, 6, 16-18, 21, 28 

5 நீங்கசெ1ல்�ாரும் செவ1ிச்�த்தின் பிள்மை1களும், பகலின் 
பிள்மை1களு�ாயிருக்கிறீர்கள்; நாம் இதயசுவுக்கும் இருளுக்கும் 
உள்1ானவர்க1ல்�தவ.

6 ஆமைகயால், �ற்றவர்கள் தூங்குகிறதுதபா� நாம் தூங்கா�ல், 
விழித்துக்செகாண்டு செத1ிந்தவர்க1ாயிருக்கக்கடதவாம்.

16 எப்செபாழுதும் �ந்ததாஷ�ாயிருங்கள்.
17 இமைடவிடா�ல் செ5பம்பண்ணுங்கள்.
18 எல்�ாவற்றித�யும் ஸ்ததாத்திரஞ்செ�ய்யுங்கள்; அப்படிச் செ�ய்வதத 

கிறிஸ்து இதயசுவுக்குள் உங்கமை1க்குறித்துத் ததவனுமைடய 
�ித்த�ாயிருக்கிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை1ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் த5ம்ஸ் மைபபி1ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க1ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை1 உள்1டக்கியது.
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21 எல்�ாவற்மைறயும் த�ாதித்துப்பார்த்து, ந��ானமைதப் 
பிடித்துக்செகாள்ளுங்கள்.

28 நம்முமைடய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துவினுமைடய கிருமைப 
உங்களுடதனகூட இருப்பதாக. ஆசெ�ன்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக"ாக்கியம்

1. 15 : 25-30

உ�கத்திலிருந்து �மைறக்கப்பட்ட, ஆனால் கடவுளுக்குத் செதரிந்த 
இரக�ிய அழகு �ற்றும் அரு1ில் கிறிஸ்தவர்கள் 
�கிழ்ச்�ியமைடகிறார்கள். சுய �றதி, தூய்மை� �ற்றும் பா�ம் ஆகியமைவ 
நிமை�யான பிரார்த்தமைனகள். செதாழில் செ�ய்யா�ல் பழகுங்கள், 
நம்பிக்மைகமைய அல்� புரிந்து செகாள்ளுங்கள், �ர்வ வல்�மை�யின் 
காமைதயும் வ�து மைகமையயும் செபறுங்கள், அவர்கள் நிச்�ய�ாக 
எல்மை�யற்ற ஆ�ீர்வாதங்கமை1 அமைழக்கிறார்கள்.

2. 2 : 23-30

அன்தப கடவுள். இன்னும் அதிக�ாக இருக்கும்படி அவரிடம் தகட்க�ா�ா?
கடவுள் புத்தி�ாலித்தனம். அவர் ஏற்கனதவ புரிந்து செகாள்1ாத எமைதயும்
எல்மை�யற்ற �னதிற்கு செதரிவிக்க முடியு�ா? பரிபூரணத்மைத �ாற்ற நாம்
எதிர்பார்க்கிதறா�ா? நாம் ஏற்றுக்செகாள்வமைத விட அதிக�ாகப் 
செபாழியும் திறந்த நீரூற்றில் இன்னும் அதிக�ாக �ன்றாட�ா�ா? 
செ�ால்�ப்படாத ஆமை� அமைனத்து இருப்பு �ற்றும் ஆ�ீர்வாதத்தின் 
மூ�த்மைத நம்மை� செநருங்குகிறது.

3. 3 : 22-2

ஏற்கனதவ செபற்ற நன்மை�க்காக நாம் உண்மை�யில் 
நன்றியுள்1வர்க1ாக இருக்கிதறா�ா? அப்தபாது, ந�க்குக் 
கிமைடத்துள்1 ஆ�ீர்வாதங்கமை1ப் பயன்படுத்தி, த�லும் ப�வற்மைறப் 
செபறுவதற்குத் தகுதியமைடதவாம். நன்றியுணர்வு என்பது நன்றியின் 
வாய்செ�ாழி செவ1ிப்பாட்மைடக் காட்டிலும் அதிகம். தபச்மை� விட செ�யல் 
நன்றிமைய செவ1ிப்படுத்துகிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை1ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் த5ம்ஸ் மைபபி1ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க1ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை1 உள்1டக்கியது.
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நாம் வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்புக்கு நன்றியில்�ாதவர்க1ாக 
இருந்தும், எல்�ா ஆ�ீர்வாதங்களுக்காகவும் கடவுளுக்கு நன்றி 
செ�லுத்தினால், நாம் தநர்மை�யற்றவர்க1ாகவும், நயவஞ்�கர்கள் �ீது 
ந�து எ5�ானர் கூறும் கடுமை�யான கண்டனத்திற்கு ஆ1ாக தநரிடும். 
அவ்வாறான நிமை�யில் உதட்டில் விரமை� மைவத்து ந�து ஆ�ிகமை1 
நிமைனவு கூர்வதத ஏற்றுக்செகாள்1க்கூடிய பிரார்த்தமைன. இதயம் 
செதய்வீக உண்மை� �ற்றும் அன்பிலிருந்து செவகு செதாமை�வில் 
இருந்தாலும், ��ட்டு வாழ்க்மைகயின் நன்றியின்மை�மைய நம்�ால் 
�மைறக்க முடியாது.

4. 265 : 23-30

�னித அமை�தியின் இழப்மைப உணர்ந்தவர் ஆன்�ீக �கிழ்ச்�ிக்கான 
வலுவான ஆமை�கமை1ப் செபறவில்மை�? ஞானம் �ற்றும் அன்பு எது 
என்பமைத நாம் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்தப பரத�ாக நன்மை�க்கான 
ஆமை� வருகிறது. பூ�ிக்குரிய நம்பிக்மைககள் �ற்றும் இன்பங்க1ின் 
இழப்பு ப� இதயங்க1ின் ஏறும் பாமைதமைய பிரகா��ாக்குகிறது. பு�ன் 
இன்பங்கள் �ரணத்திற்குரியமைவ என்பமைதயும், ஆனந்தம் 
ஆன்�ீக�ானது என்பமைதயும் உணர்வின் வலிகள் விமைரவாக ந�க்குத் 
செதரிவிக்கின்றன.

5. 574 : 25-30

அன்புள்1 வா�கதர, இமைத நிமைனத்துப் பாருங்கள், ஏசெனன்றால் அது 
உங்கள் கண்க1ில் இருந்து �ாக்கு துணிமையத் தூக்கிவிடும், 
செ�ன்மை�யான இறக்மைககள் செகாண்ட புறா உங்கள் �ீது இறங்குவமைத 
நீங்கள் காண்பீர்கள். உங்கள் துன்ப உணர்வு தகாப�ாகவும் 
துன்ப�ாகவும் கருதும் சூழ்நிமை�தய, காதல் ஒரு ததவமைதமைய 
அறியா�ல் �கிழ்விக்கும்.

6. 304 : 3-5, 9-15

இது அறியாமை� �ற்றும் தவறான நம்பிக்மைக, செபாருள்க1ின் செபாருள் 
உணர்மைவ அடிப்பமைடயாகக் செகாண்டது, இது ஆன்�ீக அழமைகயும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை1ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் த5ம்ஸ் மைபபி1ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க1ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை1 உள்1டக்கியது.
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நன்மை�மையயும் �மைறக்கிறது. …இது கிறிஸ்தவ அறிவியலின் 
தகாட்பாடு: செதய்வீக அன்மைப அதன் செவ1ிப்பாடாகதவா அல்�து 
செபாருமை1தயா இழக்க முடியாது; �கிழ்ச்�ிமைய துக்க�ாக �ாற்ற 
முடியாது, ஏசெனனில் துக்கம் �கிழ்ச்�ியின் தமை�வன் அல்�; நல்�து 
ஒருதபாதும் தீமை�மைய உருவாக்க முடியாது; செபாருள் ஒருதபாதும் 
�னமைத உருவாக்காது அல்�து வாழ்க்மைக �ரணத்மைத ஏற்படுத்தாது. 
பரிபூரண �னிதன் - கடவு1ால் ஆ1ப்படுகிறான், அவனுமைடய 
பரிபூரணக் செகாள்மைக - பாவ�ற்றவன் �ற்றும் நித்திய�ானவன்.

7. 390 : 4-11

வாழ்க்மைக தன்னிமைறவு செபற்றது என்பமைத நாம் �றுக்க முடியாது, 
த�லும் ஆன்�ாவின் நித்திய நல்லிணக்கத்மைத நாம் ஒருதபாதும் 
�றுக்கக்கூடாது, ஏசெனன்றால், �ரண உணர்வுகளுக்கு, கருத்து 
தவறுபாடு உள்1து. கடவுமை1ப் பற்றிய ந�து அறியாமை�, செதய்வீகக் 
செகாள்மைக, இது செவ1ிப்பமைடயான முரண்பாடுகமை1 உருவாக்குகிறது, 
த�லும் அவமைரப் பற்றிய �ரியான புரிதல் நல்லிணக்கத்மைத 
�ீட்செடடுக்கிறது. ஆன்�ாவின் �கிழ்ச்�ிக்காக உணர்வின் 
இன்பங்கமை1யும் துன்பங்கமை1யும் பரி�ாறிக்செகாள்1 உண்மை� நீண்ட 
கா��ாக நம் அமைனவமைரயும் கட்டாயப்படுத்தும்.

8. 242 : 6-14

செபாரு1ின் கூற்றுகமை1 �றுப்பது ஆவியின் �கிழ்ச்�ிமைய தநாக்கி, 
�னித சுதந்திரத்மைத தநாக்கி �ற்றும் உடலின் இறுதி செவற்றிமைய 
தநாக்கி ஒரு செபரிய படியாகும்.

பரத�ாகத்திற்கு ஒதர ஒரு வழி உள்1து, நல்லிணக்கம் �ற்றும் 
செதய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்து இந்த வழிமையக் காட்டுகிறது. நன்மை�, 
கடவுள் �ற்றும் அவரது பிரதிபலிப்பு தவிர, தவறு எந்த 
யதார்த்தத்மைதயும் அறியாதது - வாழ்க்மைகயின் தவறு எந்த உணர்வும் 
இல்�ாதது �ற்றும் பு�ன்க1ின் வலி �ற்றும் இன்பம் என்று 
அமைழக்கப்படுவமைத விட உயர்ந்ததாக உயர்வது.

9. 4:3-9

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை1ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் த5ம்ஸ் மைபபி1ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க1ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை1 உள்1டக்கியது.
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செபாறுமை�, �ாந்தம், அன்பு �ற்றும் நற்செ�யல்க1ில் 
செவ1ிப்படுத்தப்படும் கிருமைபயின் வ1ர்ச்�ிக்கான தீவிர விருப்பத்தின் 
செ5பத� ந�க்கு �ிகவும் ததமைவ. எ5�ானரின் கட்டமை1கமை1க் 
கமைடப்பிடிப்பதும், அவருமைடய முன்�ாதிரிமையப் பின்பற்றுவதும் 
அவருக்கு நாம் செ�ய்யும் �ரியான கடன் �ற்றும் அவர் செ�ய்த 
அமைனத்திற்கும் நாம் நன்றியுள்1வர்க1ாக இருப்பதற்கான ஒதர 
தகுதியான �ான்று.

10.    140 : 8-12

நாம் செதய்வீக இயல்மைபப் புரிந்துசெகாண்டு அவமைரப் 
புரிந்துசெகாண்டு தந�ிப்பதன் மூ�ம் விகிதாச்�ாரத்தில் கீழ்ப்படிந்து 
வணங்குதவாம், த�லும் �ரீரத்தின் �தீு �ண்மைடயிடா�ல், நம் 
கடவு1ின் ஐசுவரியத்தில் �கிழ்ச்�ியமைடதவாம்.

11.   125 : 12-16

�னித �ிந்தமைன உணர்வு வலி �ற்றும் வலியற்ற தன்மை�, துக்கம் �ற்றும்
�கிழ்ச்�ி ஆகியவற்றின் ஒரு கட்டத்தில் இருந்து �ற்செறாரு நிமை�க்கு 
�ாறும்தபாது, - பயத்திலிருந்து நம்பிக்மைக �ற்றும் நம்பிக்மைகயிலிருந்து 
புரிதலுக்கு, - பு�ப்படும் செவ1ிப்பாடு கமைட�ியாக �னிதனால் 
ஆன்�ாவால் ஆ1ப்படும், செபாருள் உணர்வால் அல்�.

12.   249 : 6-9

ஆன்�ாவின் செதய்வீக ஆற்றமை� உணர்தவாம், புதிய வாழ்க்மைகக்கு 
நம்மை�க் செகாண்டு வருதவாம், அழிவுகர�ான அல்�து செபாருள் 
�க்திமைய அழிக்க முடியாது. நாம் செதய்வீக "அதிகாரங்களுக்கு" 
உட்பட்டவர்க1ாக இருக்கிதறாம் என்று �ந்ததாஷப்படுதவாம்.

தின�"ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் த�ரி தபக்கர் எடி

தின�"ி செ8பம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை1ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் த5ம்ஸ் மைபபி1ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க1ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை1 உள்1டக்கியது.
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ஒவ்செவாரு நாளும் செ5பிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  செதய்வீக �த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை1யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க1ிடமும் பா�த்மைத வ1ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ1ட்டும்!

�ர்ச் மைகதயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் செ�யல்களுக்கான விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்க1ின் தநாக்கங்கள் அல்�து செ�யல்கமை1
விதராதத�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுத� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமை1யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �தகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ததாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க1ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆத�ா�மைன,  செ�ல்வாக்கு செ�லுத்துதல் அல்�து தவறாக செ�ல்வாக்கு
செ�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தவண்டும்.

�ர்ச் மைகதயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆத�ா�மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  த�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ�ய்ய தவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதவா
புறக்கணிக்கதவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக1ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகதயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை1ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ததவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது த�ரி தபக்கர் எடி எழுதிய கிங் த5ம்ஸ் மைபபி1ின் தவத த�ற்தகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தவதவ�னங்க1ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை1 உள்1டக்கியது.


