
 பக்கம் 1ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

ஞாயிற்றுக்கிழமை� மே� 29, 2022

தமை�ப்ப — பண்மை�ய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி,
அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம்,

கண்டிக்கப்பட்�து

மேகால்�ன் உமை�:  எமேபசியர் 6 : 13

"ஆமைகயால், தீங்குநாளிமே� அமை-கமைள நீங்கள் எதிர்க்கவும்,
சக�த்மைதயும் நெசய்துமுடித்த-ர்களாய் நிற்கவும்

தி�ாணியுள்ள-ர்களாகும்படிக்கு, மேத-னுமைடய சர்-ாயுத-ர்க்கத்மைதயும்
எடுத்துக்நெகாள்ளுங்கள்."

நெபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  நெவளிப்படுத்தின

விமேசஷம் 12: 7-11
நெவளிப்படுத்தின விமேசஷம் 19: 6

7 -ானத்திமே� யுத்தமுண்டாயிற்று; �ிகாமே-லும் அ-மைனச் 
மேசர்ந்த தூதர்களும் -லுசர்ப்பத்மேதாமேட யுத்தம்பண்ணினார்கள்; 
-லுசர்ப்பமும் அமைதச்மேசர்ந்த தூதரும் யுத்தம்பண்ணியும் 
நெ>யங்நெகாள்ள-ில்மை�.

8 -ானத்தில் அ-ர்கள் இருந்த இடமும் காணப்படா�ற்மேபாயிற்று.
9 உ�க�மைனத்மைதயும் மே�ாசம்மேபாக்குகிற பிசாசு என்றும் 

சாத்தான் என்றும் நெசால்�ப்பட்ட பமைழய பாம்பாகிய நெப�ிய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 2ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

-லுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது; அது பூ�ியிமே� -ிழத்தள்ளப்பட்டது, 
அதமேனாமேடகூட அமைதச்மேசர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள்.

10 அப்நெபாழுது -ானத்திமே� ஒரு நெப�ிய சத்தமுண்டாகி: 
இப்நெபாழுது இ�ட்சிப்பும் -ல்�மை�யும் ந�து மேத-னுமைடய 
�ாஜ்யமும், அ-ருமைடய கிறிஸ்து-ின் அதிகா�மும் 
உண்டாயிருக்கிறது; இ�வும் பகலும் நம்முமைடய 
மேத-னுக்குமுன்பாக நம்முமைடய சமேகாத�ர்மே�ல் குற்றஞ் 
சு�த்தும்நெபாருட்டு அ-ர்கள் மே�ல் குற்றஞ்சாட்டுகிற-ன் தாழத் 
தள்ளப்பட்டுப்மேபானான்.

11 ��ணம் மேந�ிடுகிறதாயிருந்தாலும் அதற்குத் தப்பும்படி தங்கள் 
>-ீமைனயும் பா�ா�ல், ஆட்டுக்குட்டியின் இ�த்தத்தினாலும் 
தங்கள் சாட்சியின் -சனத்தினாலும் அ-மைன நெ>யித்தார்கள்.

6 அப்நெபாழுது தி�ளான >னங்கள் இடும் ஆ�-ா�ம்மேபா�வும், 
நெபருநெ-ள்ள இமை�ச்சல்மேபா�வும், ப�த்த 
இடிமுழக்கம்மேபா�வும், ஒரு சத்தமுண்டாகி: அல்மே�லூயா, 
சர்--ல்�மை�யுள்ள மேத-னாகிய கர்த்தர் 
�ாஜ்யபா�ம்பண்ணுகிறார்.

பா�ம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �த்மேதயு 6: 13 (க்கு :)

13 எங்கமைளச் மேசாதமைனக்குட்படப்பண்ணா�ல், தீமை�யினின்று 
எங்கமைள இ�ட்சித்துக்நெகாள்ளும், �ாஜ்யமும், -ல்�மை�யும், 
�கிமை�யும் என்நெறன்மைறக்கும் உம்முமைடயமை-கமேள.

2. ஆதியாக�ம் 3: 1-7 (க்கு;), 8-13

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 3ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

1 மேத-னாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சக� காட்டு >-ீன்கமைளப் 
பார்க்கிலும் சர்ப்ப�ானது தந்தி�முள்ளதாயிருந்தது. அது ஸ்தி�ீமைய 
மேநாக்கி: நீங்கள் மேதாட்டத்திலுள்ள சக� -ிருட்சங்களின் 
கனிமையயும் புசிக்கமே-ண்டாம் என்று மேத-ன் நெசான்னது உண்மேடா 
என்றது.

2 ஸ்தி�ீ சர்ப்பத்மைதப் பார்த்து: நாங்கள் மேதாட்டத்தில் உள்ள 
-ிருட்சங்களின் கனிகமைளப் புசிக்க�ாம்;

3 ஆனாலும் மேதாட்டத்தின் நடு-ில் இருக்கிற -ிருட்சத்தின் கனிமையக் 
குறித்து, மேத-ன்: நீங்கள் சாகாதபடிக்கு அமைதப் புசிக்கவும் அமைதத் 
நெதாடவும் மே-ண்டாம் என்று நெசான்னார் என்றாள்.

4 அப்நெபாழுது சர்ப்பம் ஸ்தி� ீமைய மேநாக்கி: நீங்கள் சாகமே- 
சா-தில்மை�;

5 நீங்கள் இமைதப் புசிக்கும் நாளிமே� உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் 
என்றும், நீங்கள் நன்மை� தீமை� அறிந்து மேத-ர்கமைளப்மேபால் 
இருப்பீர்கள் என்றும் மேத-ன் அறி-ார் என்றது.

6 அப்நெபாழுது ஸ்தி�ீயான-ள் அந்த -ிருட்சம் புசிப்புக்கு நல்�தும், 
பார்மை-க்கு இன்பமும், புத்திமையத்நெதளி-ிக்கிறதற்கு 
இச்சிக்கப்படத்தக்க -ிருட்சமு�ாய் இருக்கிறது என்று கண்டு, 
அதின் கனிமையப் பறித்து, புசித்து, தன் புருஷனுக்கும் நெகாடுத்தாள்;
அ-னும் புசித்தான்.

7 அப்நெபாழுது அ-ர்கள் இரு-ருமைடய கண்களும் திறக்கப்பட்டது; 
அ-ர்கள் தாங்கள் நிர்-ாணிகள் என்று அறிந்து.

8 பகலில் குளிர்ச்சியான மே-மைளயிமே� மேதாட்டத்தில் உ�ாவுகிற 
மேத-னாகிய கர்த்தருமைடய சத்தத்மைத அ-ர்கள் மேகட்டார்கள். 
அப்நெபாழுது ஆதாமும் அ-ன் �மைன-ியும் மேத-னாகிய 
கர்த்தருமைடய சந்நிதிக்கு -ி�கி, மேதாட்டத்தின் 
-ிருட்சங்களுக்குள்மேள ஒளித்துக்நெகாண்டார்கள்.

9 அப்நெபாழுது மேத-னாகிய கர்த்தர் ஆதாமை�க் கூப்பிட்டு: நீ எங்மேக 
இருக்கிறாய் என்றார்.

10 அதற்கு அ-ன்: நான் மேத-�ீருமைடய சத்தத்மைதத் மேதாட்டத்திமே� 
மேகட்டு, நான் நிர்-ாணியாய் இருப்பதினால் பயந்து, 
ஒளித்துக்நெகாண்மேடன் என்றான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 4ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

11 அப்நெபாழுது அ-ர்: நீ நிர்-ாணி என்று உனக்கு அறி-ித்த-ன் 
யார்? புசிக்கமே-ண்டாம் என்று நான் உனக்கு -ி�க்கின 
-ிருட்சத்தின் கனிமையப் புசித்தாமேயா என்றார்.

12 அதற்கு ஆதாம்: என்னுடமேன இருக்கும்படி மேத-�ீர் தந்த 
ஸ்தி� ீயான-ள் அவ்-ிருட்சத்தின் கனிமைய எனக்குக் நெகாடுத்தாள், 
நான் புசித்மேதன் என்றான்.

13 அப்நெபாழுது மேத-னாகிய கர்த்தர் ஸ்தி� ீமைய மேநாக்கி: நீ 
இப்படிச்நெசய்தது என்ன என்றார். ஸ்தி�ீயான-ள் சர்ப்பம் என்மைன 
-ஞ்சித்தது, நான் புசித்மேதன் என்றாள்.

3. 1 நெதசமே�ானிக்மேகயர் 5 : 1-3 (க்கு 2nd ,), 4-6, 8 (மேபாடுவது), 24

1 சமேகாத�மே� இமை-கள் நடக்குங்கா�ங்கமைளயும் 
ச�யங்கமைளயுங்குறித்து உங்களுக்கு எழுதமே-ண்டு-தில்மை�.

2 இ�-ிமே� திருடன் -ருகிற-ித�ாய்க் கர்த்தருமைடய நாள் 
-ருநெ�ன்று நீங்கமேள நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள்.

3 ச�ாதானமும் சவுக்கியமும் உண்நெடன்று அ-ர்கள் நெசால்லும்மேபாது,
அழிவு சடிதியாய் அ-ர்கள்மே�ல் -ரும்.

4 சமேகாத�மே�, அந்த நாள் திருடமைனப்மேபா� உங்கமைளப் 
பிடித்துக்நெகாள்ளத்தக்கதாக நீங்கள் 
அந்தகா�த்திலிருக்கிற-ர்களல்�மே-.

5 நீங்கநெளல்�ாரும் நெ-ளிச்சத்தின் பிள்மைளகளும், பகலின் 
பிள்மைளகளு�ாயிருக்கிறீர்கள்; நாம் இமேயசுவுக்கும் இருளுக்கும் 
உள்ளான-ர்களல்�மே-.

6 ஆமைகயால், �ற்ற-ர்கள் தூங்குகிறதுமேபா� நாம் தூங்கா�ல், 
-ிழித்துக்நெகாண்டு நெதளிந்த-ர்களாயிருக்கக்கடமே-ாம்.

8 பகலுக்கு�ிய-ர்களாகிய நாமே�ா நெதளிந்த-ர்களாயிருந்து, 
-ிசு-ாசம் அன்பு என்னும் �ார்க்க-சத்மைதயும், இ�ட்சிப்பின் 
நம்பிக்மைகநெயன்னும் தமை�ச்சீ�ாமை-யும் 
த�ித்துக்நெகாண்டிருக்கக்கட-ாம்.

24 உங்கமைள அமைழக்கிற-ர் உண்மை�யுள்ள-ர், அ-ர் அப்படிமேய 
நெசய்-ார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

4. �த்மேதயு 26: 1-4, 14-16, 36-41, 46-50

1 இமேயசு இந்த -சனங்கமைளநெயல்�ாம் நெசால்லிமுடித்தபின்பு, அ-ர் 
தம்முமைடய சீஷமை� மேநாக்கி:

2 இ�ண்டு நாமைளக்குப்பின்பு பஸ்காபண்டிமைக -ருநெ�ன்று 
அறிவீர்கள்; அப்நெபாழுது, �னுஷகு�ா�ன் சிலுமை-யில் 
அமைறயப்படு-தற்கு ஒப்புக்நெகாடுக்கப்படு-ார் என்றார்.

3 அப்நெபாழுது, பி�தான ஆசா�ியரும் மே-தபா�கரும் >னத்தின் 
மூப்பரும், காய்பா என்னப்பட்ட பி�தான ஆசா�ியனுமைடய 
அ��மைனயிமே� கூடி-ந்து,

4 இமேயசுமை-த் தந்தி��ாய்ப் பிடித்துக் நெகாமை�நெசய்யும்படி 
ஆமே�ாசமைனபண்ணினார்கள்.

14 அப்நெபாழுது, பன்னிரு-�ில் ஒரு-னாகிய யூதாஸ்கா�ிமேயாத்து 
என்ப-ன் பி�தான ஆசா�ிய�ிடத்திற்குப்மேபாய்:

15 நான் அ-மை� உங்களுக்குக் காட்டிக்நெகாடுக்கிமேறன், நீங்கள் எனக்கு
என்ன நெகாடுக்கிறீர்கள் என்றான். அ-ர்கள் அ-னுக்கு முப்பது 
நெ-ள்ளிக்காமைசக் நெகாடுக்க உடன்பட்டார்கள்.

16 அதுமுதல் அ-ன் அ-மை�க் காட்டிக்நெகாடுப்பதற்குச் ச�யம் 
பார்த்துக்நெகாண்டிருந்தான்.

36 அப்நெபாழுது, இமேயசு அ-ர்கமேளாமேட நெகத்நெச�மேன என்னப்பட்ட 
இடத்திற்கு -ந்து, சீஷர்கமைள மேநாக்கி: நான் அங்மேக மேபாய் 
நெ>பம்பண்ணு�ளவும் நீங்கள் இங்மேக உட்கார்ந்திருங்கள் என்று 
நெசால்லி;

37 மேபதுருமை-யும், நெசபமேதயு-ின் கு�ா�ர் இரு-மை�யும் 
கூட்டிக்நெகாண்டுமேபாய், துக்க�மைடயவும், -ியாகு�ப்படவும் 
நெதாடங்கினார்.

38 அப்நெபாழுது, அ-ர்: என் ஆத்து�ா ��ணத்துக்மேகது-ான 
துக்கங்நெகாண்டிருக்கிறது; நீங்கள் இங்மேக தங்கி, என்மேனாமேட கூட 
-ிழித்திருங்கள் என்று நெசால்லி;

39 சற்று அப்புறம்மேபாய், முகங்குப்புற -ிழுந்து: என் பிதாமே-, 
இந்தப்பாத்தி�ம் என்மைன-ிட்டு நீங்கக்கூடு�ானால் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

நீங்கும்படிநெசய்யும்; ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியல்�, உம்முமைடய 
சித்தத்தின்படிமேய ஆகக்கட-து என்று நெ>பம்பண்ணினார்.

40 பின்பு, அ-ர் சீஷர்களிடத்தில் -ந்து, அ-ர்கள் 
நித்திமை�பண்ணுகிறமைதக்கண்டு, மேபதுருமை- மேநாக்கி: நீங்கள் ஒரு 
�ணி மேந��ா-து என்மேனாமேடகூட -ிழித்திருக்கக்கூடாதா?

41 நீங்கள் மேசாதமைனக்குட்படாதபடிக்கு -ிழித்திருந்து 
நெ>பம்பண்ணுங்கள்; ஆ-ி உற்சாகமுள்ளதுதான், �ாம்சமே�ா 
ப�வீனமுள்ளது என்றார்.

46 என்மைனக் காட்டிக்நெகாடுக்கிற-ன், இமேதா, -ந்து-ிட்டான், 
எழுந்திருங்கள் மேபாமே-ாம் என்றார்.

47 அ-ர் இப்படிப் மேபசுமைகயில், பன்னிரு-�ில் ஒரு-னாகிய யூதாஸ் 
-ந்தான்; அ-மேனாமேட கூடப் பி�தான ஆசா�ியரும் >னத்தின் 
மூப்பரும் அனுப்பின தி�ளான >னங்கள் பட்டயங்கமைளயும், 
தடிகமைளயும் பிடித்துக்நெகாண்டு -ந்தார்கள்.

48 அ-மை�க் காட்டிக்நெகாடுக்கிற-ன்: நான் எ-மைன 
முத்தஞ்நெசய்மே-மேனா அ-ன்தான், அ-மைனப் 
பிடித்துக்நெகாள்ளுங்கள் என்று அ-ர்களுக்கு அமைடயாளம் 
நெசால்லியிருந்தான்.

49 உடமேன, அ-ன் இமேயசு-ினிடத்தில் -ந்து: �பீ, -ாழ்க என்று 
நெசால்லி, அ-மை� முத்தஞ்நெசய்தான்.

50 இமேயசு அ-மைன மேநாக்கி: சிமேநகிதமேன என்னத்திற்காக 
-ந்திருக்கிறாய் என்றார். அப்நெபாழுது அ-ர்கள் கிட்ட -ந்து, 
இமேயசு-ின் மே�ல் மைகமேபாட்டு, அ-மை�ப் பிடித்தார்கள்.

5. யாக்மேகாபு 1 : 13, 14

13 மேசாதிக்கப்டுகிற எ-னும், நான் மேத-னால் மேசாதிக்கப்படுகிமேறன் 
என்று நெசால்�ாதிருப்பானாக; மேத-ன் நெபால்�ாங்கினால் 
மேசாதிக்கப்படுகிற-�ல்�, ஒரு-மைனயும் அ-ர் 
மேசாதிக்கிற-ரு�ல்�.

14 அ-ன-ன் தன்தன் சுய இச்மைசயினாமே� இழுக்கப்பட்டு, சிக்குண்டு,
மேசாதிக்கப்படுகிறான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 7ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

6. யாக்மேகாபு 4: 7, 8

7 ஆமைகயால், மேத-னுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து 
நில்லுங்கள், அப்நெபாழுது அ-ன் உங்கமைள-ிட்டு ஓடிப்மேபா-ான்.

8 மேத-னிடத்தில் மேசருங்கள், அப்நெபாழுது அ-ர் உங்களிடத்தில் 
மேசரு-ார். பா-ிகமேள, உங்கள் மைககமைளச் சுத்திக�ியுங்கள்; 
இரு�னமுள்ள-ர்கமேள, உங்கள் இருதயங்கமைளப் 
ப�ிசுத்த�ாக்குங்கள்.

7. 1 மேபதுரு 5: 8-11

8 நெதளிந்த புத்தியுள்ள-ர்களாயிருங்கள், -ிழித்திருங்கள்; ஏநெனனில், 
உங்கள் எதி�ாளியாகிய பிசாசான-ன் நெகர்ச்சிக்கிற சிங்கம்மேபால் 
எ-மைன -ிழுங்க�ாமே�ா என்று -மைகமேதடிச் சுற்றித்தி�ிகிறான்.

9 -ிசு-ாசத்தில் உறுதியாயிருந்து, அ-னுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள்.
10 கிறிஸ்து இமேயசுவுக்குள் நம்மை�த் த�து நித்திய �கிமை�க்கு 

அமைழத்த-�ாயிருக்கிற சக� கிருமைபயும் நெபாருந்திய மேத-ன்தாமே� 
நெகாஞ்சக்கா�ம் பாடநுப-ிக்கிற உங்கமைளச் சீர்ப்படுத்தி, 
ஸ்தி�ப்படுத்தி, ப�ப்படுத்தி, நிமை�நிறுத்து-ா�ாக;

11 அ-ருக்கு �கிமை�யும் -ல்�மை�யும் சதாகா�ங்களிலும் 
உண்டாயிருப்பதாக. ஆநெ�ன்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆமே�ாக்கியம்

1. 228 : 25-27

கடவுமைளத் த-ி� மே-று சக்தி இல்மை�. சர்- -ல்�மை�க்கு அமைனத்து 
சக்தியும் உண்டு, மே-று எந்த சக்திமையயும் ஒப்புக்நெகாள்-து கடவுமைள 
அ-�திப்பதாகும்.

2. 469 : 13 (தி)-21

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

பிமைழமைய அழிப்ப-ர் என்பது கடவுள், நல்�து, ஒமே� �னம் என்பதும், 
எல்மை�யற்ற �னதின் அனு�ானத்திற்கு எதி�ானது - பிசாசு அல்�து 
தீமை� என்று அமைழக்கப்படுகிறது - �னம் அல்�, உண்மை� அல்�, 
ஆனால் பிமைழ, புத்திசாலித்தனம் அல்�து உண்மை� இல்�ாதது. ஒமே� 
�னம் �ட்டுமே� இருக்க முடியும், ஏநெனன்றால் கடவுள் ஒரு-மே�; 
�னிதர்கள் மே-று எந்த �னமைதயும் மேகா�-ில்மை� �ற்றும் மே-று 
எமைதயும் ஏற்றுக்நெகாள்ள-ில்மை� என்றால், பா-ம் நெத�ிய-ில்மை�. 
எல்மை�யற்றதாக இருந்தால், ந�க்கு ஒமே� ஒரு �னம் �ட்டுமே� இருக்க 
முடியும்.

3. 526 : 14-22

தீமை� பற்றிய முதல் குறிப்பு ஆதியாக�த்தின் இ�ண்டாம் 
அத்தியாயத்தில் உள்ள பு�ாண நூல்களில் உள்ளது. கடவுள் தான் 
பமைடத்த அமைனத்மைதயும் நல்�தாக உச்ச�ித்தார், மே�லும் அ-ர் 
அமைனத்மைதயும் பமைடத்தார் என்று மே-தம் அறி-ிக்கிறது. "-ாழ்க்மைக 
��ம்" என்பது சத்தியத்தின் கருத்மைதக் குறிக்கிறது, மே�லும் அமைதக் 
காக்கும் -ாள் நெதய்வீக -ிஞ்ஞானத்தின் -மைகயாகும். "அறி-ின் ��ம்" 
என்பது தீமை� பற்றிய அறிவு உண்மை�யானது, எனமே- கடவுள் 
-ழங்கியது, நன்மை� பற்றிய அறிவு மேபான்ற த-றான மேகாட்பாட்மைடக் 
குறிக்கிறது.

4. 563 : 27-16

பாம்பு -டி-ம் நுணுக்கத்மைதக் குறிக்கிறது, எல்�ா தீமை�களுக்கும் 
இமைடயில் அதன் -ழிமைய முறுக்குகிறது, ஆனால் நன்மை�யின் 
நெபய�ில் இமைதச் நெசய்கிறது. "உயர்ந்த இடங்களில் உள்ள ஆன்�ீகத் 
தீமை�" என்று பவுல் குறிப்பிடும்மேபாது அதன் ஸ்டிங் மேபசப்படுகிறது. இது
�னிதர்களில் உள்ள -ி�ங்கு உள்ளுணர்வு, இது ஒரு-மை�நெயாரு-ர் 
-ிழுங்கு-தற்கும் பீல்நெசபப் மூ�ம் பிசாசுகமைள நெ-ளிமேயற்று-தற்கும் 
தூண்டுகிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

பமைழயபடி, தீமை� இன்னும் ஆன்�ீக மேயாசமைனமைய பிமைழயின் நெசாந்த 
இயல்பு �ற்றும் முமைறகள் மூ�ம் -சூலிக்கிறது. டி�ாகன் -மைகமையச் 
மேசர்ந்த இந்த தீங்கிமைழக்கும் -ி�ங்கு உள்ளுணர்வு, �னிதர்கமைள 
தார்�ீக � ீதியாகவும் உடல் �ீதியாகவும் தங்கள் சக �னிதர்கமைளக் கூட 
நெகால்�த் தூண்டுகிறது, இன்னும் மே�ாச�ாக அப்பா-ிகள் �தீு குற்றம் 
சு�த்தத் தூண்டுகிறது. பா-த்தின் இந்த கமைடசி ப�வீனம் அதன் 
குற்ற-ாளிமைய நட்சத்தி�ம் இல்�ாத இ�-ில் மூழ்கடித்து-ிடும்.

நாசமே�த்தின் இமேயசுவுக்கு எதி�ான குற்றச்சாட்டுகள் �ற்றும் அ-ர் 
சிலுமை-யில் அமைறயப்பட்டது கூட இங்கு -ி-�ிக்கப்பட்டுள்ள குற்ற 
உள்ளுணர்-ால் தூண்டப்பட்டதாக ஆசி�ியர் உறுதியாக நம்புகிறார். 
நெ-ளிப்படுத்துப-ர் இமேயசுமை- கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டியாகவும், 
டி�ாகன் அப்பா-ித்தனத்திற்கு எதி�ாக மேபா�ாடு-தாகவும் மேபசுகிறார். 
இமேயசு எல்�ா இடங்களிலும் மேசாதிக்கப்பட்டிருக்க மே-ண்டும் 
என்பதால், அ-ர், �ாசற்ற-�ாக, ஒவ்நெ-ாரு -டி-த்திலும் பா-த்மைத 
சந்தித்து நெ-ற்றிநெகாண்டார்.

5. 564 : 24-5

ஆதியாக�ம் முதல் அமேபாகாலிப்ஸ் -மை�, பா-ம், மேநாய், ��ணம், 
நெபாறாமை�, நெ-றுப்பு �ற்றும் பழி-ாங்குதல், - அமைனத்து தீமை�கள், - ஒரு
பாம்பு அல்�து -ி�ங்கு நுணுக்கத்தால் -மைகப்படுத்தப்படுகின்றன. 
சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு -�ிமைய மே�ற்மேகாள் காட்டி, "கா�ண�ின்றி 
என்மைன நெ-றுத்தார்கள்" என்று இமேயசு கூறினார். நல்லிணக்கத்தின் 
குதிகால் �தீு பாம்பு எப்மேபாதும் நெநருக்க�ாக உள்ளது. ஆ�ம்பம் முதல் 
இறுதி -மை�, பாம்பு ஆன்�ீகக் கருத்மைத நெ-றுப்புடன் நெதாடர்கிறது. 
ஆதியாக�த்தில், இந்த உரு-க�ான, மேபசும் பாம்பு, "-யல்நெ-ளியில் 
உள்ள எந்த �ிருகத்மைதயும் -ிட �ிகவும் நுட்ப�ான" �னித �னமைதக் 
குறிக்கிறது. அமேபாகாலிப்ஸில், அதன் அழிமை- நெநருங்கும் மேபாது, இந்த 
தீமை� அதிக�ித்து, நெப�ிய சி-ப்பு டி�ாகனாக �ாறுகிறது, பா-த்தால் 
வீங்கி, ஆன்�ீகத்திற்கு எதி�ான மேபா�ால் எ�ிந்து, அழிவுக்கு 
பழுத்திருக்கிறது. அது கா�மும் நெ-றுப்பும் நிமைறந்தது, நெதய்வீக 
�கிமை�யின் பி�காசத்மைத நெ-றுக்கிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

6. 103 : 18-24

கிறிஸ்டியன் சயின்ஸில் நெபய�ிடப்பட்டுள்ளபடி, -ி�ங்கு காந்த-ியல் 
அல்�து ஹிப்னாடிசம் என்பது பிமைழ அல்�து ��ண �னமைதக் குறிக்கும்
குறிப்பிட்ட நெசால். �னம் நெபாருளில் உள்ளது என்பதும், தீயதும் நல்�தும்
ஆகும் என்பது த-றான நம்பிக்மைக; தீமை� நல்�மைதப் மேபா�மே- 
உண்மை�யானது �ற்றும் அதிக சக்தி -ாய்ந்தது. இந்த நம்பிக்மைகக்கு 
உண்மை�யின் ஒரு த�ம் இல்மை�. இது அறியாமை� அல்�து தீங்கானது. 
ஹிப்னாடிசத்தின் தீங்கிமைழக்கும் -டி-ம் தார்�ீக முட்டாள்தனத்தில் 
முடி-மைடகிறது.

7. 484 : 21-27

நெ�ஸ்��ிசம் என்பது ��ணம், நெபாருள் �ாமைய. -ி�ங்கு காந்த-ியல் 
என்பது அதன் அமைனத்து -டி-ங்களிலும் பிமைழயின் தன்னார்- 
அல்�து -ிருப்ப�ில்�ாத நெசய�ாகும்; இது நெதய்வீக அறி-ியலின் 
�னித எதிர்முமைனயாகும். -ிஞ்ஞானம் நெபாருள் உணர்-ின் �தீும், 
உண்மை� பிமைழயின் �தீும் நெ-ற்றிநெபற மே-ண்டும், இவ்-ாறு அமைனத்து
த-றான மேகாட்பாடுகள் �ற்றும் நமைடமுமைறகளில் உள்ள 
கருதுமேகாள்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி மை-க்க மே-ண்டும்.

8. 104 : 13-18

கிறிஸ்த- -ிஞ்ஞானம் �னச் நெசயலின் அடிப்பகுதிக்குச் நெசன்று, 
நெதய்வீக �னதின் நெ-ளிப்பாடாக, அமைனத்து நெதய்வீகச் நெசயல்களின் 
ச�ியான தன்மை�மையக் குறிக்கும் தத்து-த்மைத நெ-ளிப்படுத்துகிறது, 
அதன் -ிமைள-ாக எதிர் நெசயலின் த-றான தன்மை� - தீமை�, 
அ�ானுஷ்யம், அமேயாக்கியத்தனம். , நெ�ஸ்��ிசம், -ி�ங்கு 
காந்த-ியல், ஹிப்னாடிசம்.

9. 567 : 18-26, 31-5

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

அந்த த-றான கூற்று -  அந்த பழங்கா� நம்பிக்மைக,  அந்த பமைழய
பாம்பு,  அதன் நெபயர் பிசாசு (தீமை�),  -ிஷயத்தில் புத்திசாலித்தனம்
இருப்பதாகக் கூறி �னிதர்களுக்கு நன்மை� நெசய்யமே-ா அல்�து
காயப்படுத்தமே-ா -  தூய �ாமைய,  சி-ப்பு டி�ாகன்;  அது கிறிஸ்து-ால்
நெ-ளிமேயற்றப்பட்டது,  சத்தியம்,  ஆன்�ீக மேயாசமைன,  அதனால்
சக்தியற்றது என நிரூபிக்கப்பட்டது.  "பூ�ிக்குத் தள்ளப்பட்டது"  என்ற
-ார்த்மைதகள் டி�ாகமைன ஒன்று�ில்�ாதமை-,  தூசிக்கு தூசி என்று
காட்டுகின்றன;  எனமே-,  ஒரு மேபச்சாளர் என்ற பாசாங்கில்,  அ-ர்
ஆ�ம்பத்தில் இருந்மேத நெபாய்யாக இருக்க மே-ண்டும்.

நெதய்வீக -ிஞ்ஞானம் ஆட்டுக்குட்டி ஓநாமைய எப்படிக் நெகால்கிறது
என்பமைதக் காட்டுகிறது.  அப்பா-ித்தனமும் உண்மை�யும்
குற்றத்மைதயும் பிமைழமையயும் நெ-ல்லும்.  உ�கின்
அஸ்தி-ா�த்திலிருந்து,  பிமைழ நெபாருள் நம்பிக்மைகமைய
நிமை�நிறுத்தியது முதல்,  தீமை� ஆட்டுக்குட்டிமையக் நெகால்�
முயற்சித்தது;  ஆனால் அறி-ிய�ால் தீமை� என்று அமைழக்கப்படும்
இந்தப் நெபாய்மைய அழிக்க முடியும்.

10.   534 : 24-5

கிறிஸ்த- சகாப்தம் நெதாடங்கியதிலிருந்து இது-மை� இல்�ாத 

அளவுக்கு மே-தத்தின் ஆன்�ீக, அறி-ியல் அர்த்தத்திற்கு அதிக �ன 

எதிர்ப்பு இருக்கும். பாம்பு, நெபாருள் உணர்வு, நெபண்ணின் குதிகால் 

கடிக்கும், - காதல் ஆன்�ீக மேயாசமைன அழிக்க மேபா�ாடும்; �ற்றும் நெபண், 
இந்த மேயாசமைன, கா�த்தின் தமை�மைய நசுக்கும். ஆன்�ிகக் கருத்து, 
கிறித்த- அறி-ியலில் பு�ிதலுக்குக் காலூன்றியுள்ளது. சத்தியத்தின் 

-ிமைத �ற்றும் பிமைழயின் -ிமைத, நம்பிக்மைக �ற்றும் பு�ிதல், - ஆம், 
ஆ-ியின் -ிமைத �ற்றும் நெபாருளின் -ிமைத, - மேகாதுமை� �ற்றும் 

கமைளகள், அமை- கா�ம் பி�ிக்கப்படும், ஒன்று எ�ிக்கப்பட மே-ண்டும், 
�ற்நெறான்று நெசார்க்க ஸ்த�ங்களாகப் நெபறப்பட்டன.

11.   568 : 24-30

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 12ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

ஒரு பா-த்தின் �ீதான நெ-ற்றிக்காக, மேசமைனகளின் இமைற-னுக்கு 
நன்றி நெசலுத்துகிமேறாம், �கிமை�ப்படுத்துகிமேறாம். எல்�ா பா-த்தின் 
�தீும் �ாநெபரும் நெ-ற்றிமையப் பற்றி நாம் என்ன நெசால்லுமே-ாம்? ஒரு 
உ�த்த பாடல், முன்நெனப்மேபாமைதயும் -ிட இனிமை�யாக உயர்ந்த 
-ானத்மைத அமைடந்தது, இப்மேபாது கிறிஸ்து-ின் நெப�ிய இதயத்திற்கு 
நெதளி-ாகவும் நெநருக்க�ாகவும் எழுகிறது; ஏநெனனில் குற்றம் சாட்டுப-ர் 
அங்கு இல்மை�, மே�லும் காதல் அ-ளது முதன்மை�யான �ற்றும் 
நி�ந்த��ான அழுத்தத்மைத அனுப்புகிறது.

தினச�ி க�மை�கள்

-ழங்கிய-ர் மே��ி மேபக்கர் எடி

தினச�ி நெ9பம்

ஒவ்நெ-ாரு நாளும் நெ>பிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்நெ-ாரு
உறுப்பின�ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய �ாஜ்யம் -ா;"  நெதய்வீக சத்தியம்,
-ாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகிய-ற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�நெபறட்டும்,  எல்�ா
பா-ங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து -ி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய -ார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத -ளப்படுத்தி, அ-ற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 4

மேநாக்கங்கள் �ற்றும் நெசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் மேநாக்கங்கள் அல்�து நெசயல்கமைள
-ிமே�ாதமே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்மேபா தூண்டக்கூடாது. அறி-ியலில்,
நெதய்வீக அன்பு �ட்டுமே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்த- -ிஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான -சதிகமைளயும்,  பா-த்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சமேகாத�த்து-ம்,  நெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகிய-ற்றிலும்
பி�திபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்மேதாறும்
க-னித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கத�ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 13ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 29, 2022
தமை�ப்ப: பண்மைடய �ற்றும் நவீன நெநக்மே�ா�ான்சி, அலியாஸ் நெ�ஸ்��ிசம் �ற்றும் ஹிப்னாடிசம், 
கண்டிக்கப்பட்டது

ஆமே�ாசமைன,  நெசல்-ாக்கு நெசலுத்துதல் அல்�து த-றாக நெசல்-ாக்கு
நெசலுத்துதல் ஆகிய-ற்றிலிருந்து -ிடு-ிக்கப்பட மே-ண்டும்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 1

க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி��ிப்பு �னந� ஆமே�ாசமைனகளுக்கு எதி�ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் நெகாள்-து இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்நெ-ாரு உறுப்பின�ின்
கடமை�யாகும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அ-�து தமை�-ருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அ-ர் நெசய்ய மே-ண்டிய கடமை�மைய �றக்கமே-ா
புறக்கணிக்கமே-ா கூடாது. அ-ருமைடய கி�ிமையகளால் அ-ர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படு-ார், நியாயப்படுத்தப்படு-ார் அல்�து கண்டிக்கப்படு-ார்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் மேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது மே��ி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மே>ம்ஸ் மைபபிளின் மே-த மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மே-த-சனங்களிலிருந்து நெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


