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தமை�ப்ப — நன்றி செ�லுத்துதல்

ககால்டன் உமை":  �ங்கீதம் 50: 14

"நீ தேதவனுக்கு ஸ்தேதாத்திரபலியிட்டு உன்னத�ானவருக்கு உன்
செபாருத்தமைனகமை-ச் செ�லுத்தி."

செபாறுப்பு " ீதியான வா�ிப்பு: 2 செகா"ிந்தியர் 9: 8-11, 15

8 தே�லும், நீங்கள் எல்�ாவற்றிலும் எப்செபாழுதும் 
�ம்பூரணமுமைடயவர்க-ாயும், �க�வித நற்கிரிமையக-ிலும் 
செபருகுகிறவர்க-ாயு�ிருக்கும்படியாக, தேதவன் உங்க-ிடத்தில் 
�க�வித கிருமைபமையயும் செபருகச்செ�ய்ய வல்�வராயிருக்கிறார்.

9 வாரியிமைறத்தான், ஏமைழகளுக்குக் செகாடுத்தான், அவனுமைடய நீதி 
என்செறன்மைறக்கும் நிற்கும் என்று எழுதியிருக்கிறபடியாகும்.

10 விமைதக்கிறவனுக்கு விமைதமையயும், பு�ிக்கிறதற்கு ஆகாரத்மைதயும் 
அ-ிக்கிறவர் உங்களுக்கு விமைதமைய அ-ித்து, அமைதப் 
செபருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விமை-ச்�மை� வர்த்திக்கச் 
செ�ய்வார்.

11 தேதவனுக்கு எங்க-ால் ஸ்தேதாத்திரமுண்டாவதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் 
�ிகுந்த உதாரகுணத்திதே� நீங்கள் எவ்விதத்திலும் 
�ம்பூரணமுள்-வர்க-ாவீர்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேFம்ஸ் மைபபி-ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்க-ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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15 தேதவன் அரு-ிய செ�ால்லிமுடியாத ஈவுக்காக அவருக்கு 
ஸ்தேதாத்திரம்.

பாடம் பி"�ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �ங்கீதம் 100: 1-4

1 பூ�ியின் குடிகதே-, எல்�ாரும் கர்த்தமைரக் செகம்பீர�ாய்ப் பாடுங்கள்.
2 �கிழ்ச்�ிதேயாதேட கர்த்தருக்கு ஆராதமைனசெ�ய்து, 

ஆனந்த�த்தத்தேதாதேட அவர் �ந்நிதிமுன் வாருங்கள்.
3 கர்த்ததேர தேதவசெனன்று அறியுங்கள்; நாம் அல்�, அவதேர நம்மை� 

உண்டாக்கினார்; நாம் அவர் Fனங்களும் அவர் தே�ய்ச்�லின் 
ஆடுகளு�ாயிருக்கிதேறாம்.

4 அவர் வா�ல்க-ில் துதிதேயாடும், அவர் பிராகாரங்க-ில் 
புகழ்ச்�ிதேயாடும் பிரதேவ�ித்து, அவமைரத் துதித்து, அவருமைடய 
நா�த்மைத ஸ்தேதாத்திரியுங்கள்.

2. ஏ�ாயா 25: 1, 4

1 கர்த்தாதேவ, நீதேர என் தேதவன்; உம்மை� உயர்த்தி, உ�து நா�த்மைதத் 
துதிப்தேபன்; நீர் அதி�ய�ானமைவகமை-ச் செ�ய்தீர்; உ�து 
ஆதே�ா�மைனகள் �த்தியமும் உறுதியு�ானமைவகள்.

4 செகாடூர�ானவர்க-ின் �ீறல் �திமை� தே�ாதியடிக்கிற செபரு 
செவள்-த்மைதப்தேபால் இருக்மைகயில், நீர் ஏமைழக்குப் செப�னும், 
செநருக்கப்படுகிற எ-ியவனுக்குத் திடனும் செபருசெவள்-த்துக்குத் 
தப்பும் அமைடக்க�மும், செவயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலு�ானீர்.

3. 2 இ"ாஜாக்கள் 4: 1-7

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேFம்ஸ் மைபபி-ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்க-ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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1 தீர்க்கதரி�ிகளுமைடய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு �மைனவியாயிருந்த 
ஒரு ஸ்திரீ எலி�ாமைவப் பார்த்து: உ�து அடியானாகிய என் புருஷன் 
இறந்து தேபானான்; உ�து அடியான் கர்த்தருக்குப் பயந்து நடந்தான் 
என்பமைத அறிவீர்; கடன்செகாடுத்தவன் இப்தேபாது என் இரண்டு 
கு�ாரமைரயும் தனக்கு அடிமை�க-ாக்கிக் செகாள்- வந்தான் 
என்றான்.

2 எலி�ா அவமை- தேநாக்கி: நான் உனக்கு என்னசெ�ய்ய தேவண்டும்? 
வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது செ�ால் என்றான். அதற்கு 
அவள்: ஒரு குடம் எண்செணய் அல்�ா�ல் உ�து அடியாளுமைடய 
வீட்டில் தேவசெறான்றும் இல்மை� என்றாள்.

3 அப்செபாழுது அவன்: நீ தேபாய், உன்னுமைடய அயல்வீட்டுகாரர் 
எல்�ாரிடத்திலும் அதேநகம் செவறும்பாத்திரங்கமை-க் தேகட்டுவாங்கி,

4 உள்தே- தேபாய், உன் பிள்மை-களுடன் உள்தே- நின்று கதமைவப் பூட்டி, 
அந்தப் பாத்திரங்கள் எல்�ாவற்றிலும் வார்த்து, நிமைறந்தமைத ஒரு 
பக்கத்தில் மைவ என்றான்.

5 அவள் அவனிடத்திலிருந்து தேபாய், தன் பிள்மை-களுடன் கதமைவப் 
பூட்டிக்செகாண்டு, இவர்கள் பாத்திரங்கமை- அவ-ிடத்தில் செகாடுக்க,
அவள் அமைவக-ில் வார்த்தாள்.

6 அந்தப் பாத்திரங்கள் நிமைறந்த பின், அவள் தன் �கன் ஒருவமைன 
தேநாக்கி: இன்னும் ஒரு பாத்திரம் செகாண்டுவா என்றாள். அதற்கு 
அவன்: தேவதேற பாத்திரம் இல்மை� என்றான்; அப்செபாழுது 
எண்செணய் நின்று; தேபாயிற்று.

7 அவள் தேபாய் தேதவனுமைடய �னுஷனுக்கு அமைத அறிவித்தாள். 
அப்செபாழுது அவன்: நீ தேபாய் அந்த எண்செணமைய விற்று, உன் 
கடமைனத் தீர்த்து, �ீந்தமைதக்செகாண்டு நீயும் உன் பிள்மை-களும் 
Fீவனம்பண்ணுங்கள் என்றான்.

4. ஏ�ாயா 55: 1-3 (க்கு ;)

1 ஓ,தாக�ாயிருக்கிறவர்கதே-, நீங்கள் எல்�ாரும் 
தண்ணீர்க-ண்மைடக்கு வாருங்கள்; பண�ில்�ாதவர்கதே-, 
நீங்கள் வந்து, வாங்கிச் �ாப்பிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து, 
பணமு�ின்றி விமை�யு�ின்றித் திராட்�ர�மும் 
பாலும்செகாள்ளுங்கள்.

2 நீங்கள் அப்ப�ல்�ாததற்காகப் பணத்மைதயும், திருப்திசெ�ய்யாத 
செபாருளுக்காக உங்கள் பிரயா�த்மைதயும் செ��வழிப்பாதேனன்? 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேFம்ஸ் மைபபி-ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்க-ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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நீங்கள் எனக்குக் கவன�ாய்ச் செ�விசெகாடுத்து ந��ானமைதச் 
�ாப்பிடுங்கள்; அப்செபாழுது உங்கள் ஆத்து�ா செகாழுப்பான 
பதார்த்தத்தினால் �கிழ்ச்�ியாகும்.

3 உங்கள் செ�விமையச் �ாய்த்து, என்னிடத்தில் வாருங்கள்: தேகளுங்கள்,
அப்செபாழுது உங்கள் ஆத்து�ா பிமைழக்கும்.

5. मत्ती 4: 7 (க்கு கூறினார்)

7 இதேயசு கூறினார்...

6. �த்கதயு 6: 25 (எடுத்துக்செகாள்) 32-34 (க்கு 1st.)

25 ஆமைகயால் என்னத்மைத உண்தேபாம், என்னத்மைதக் குடிப்தேபாம் 
என்று உங்கள் Fீவனுக்காகவும்; என்னத்மைத உடுப்தேபாம் என்று 
உங்கள் �ரீரத்துக்காகவும் கவமை�ப்படாதிருங்கள் என்று, 
உங்களுக்குச் செ�ால்லுகிதேறன்; ஆகாரத்மைதப் பார்க்கிலும் Fீவனும், 
உமைடமையப்பார்க்கிலும் �ரீரமும் விதே�ஷித்தமைவகள் அல்�வா?

32 இமைவகமை-செயல்�ாம் அஞ்ஞானிகள் நாடித்தேதடுகிறார்கள்; 
இமைவகசெ-ல்�ாம் உங்களுக்கு தேவண்டியமைவகள் என்று உங்கள் 
பர�பிதா அறிந்திருக்கிறார்.

33 முத�ாவது தேதவனுமைடய ராஜ்யத்மைதயும் அவருமைடய நீதிமையயும் 
தேதடுங்கள்; அப்செபாழுது இமைவகசெ-ல்�ாம் உங்களுக்குக் கூடக் 
செகாடுக்கப்படும்.

34 மைகயால் நாமை-க்காகக் கவமை�ப்படாதிருங்கள்; நாமை-யத்தினம் 
தன்னுமைடயமைவகளுக்காகக் கவமை�ப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு 
அதினதின் பாடு தேபாதும்.

7. லூக்கா 12: 32

32 பயப்படாதேத �ிறு�ந்மைததேய, உங்களுக்கு ராஜ்யத்மைதக் செகாடுக்க 
உங்கள்பிதா பிரிய�ாயிருக்கிறார்.

8. செகாக�ாசெ�யர் 3: 1, 2, 15, 17

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேFம்ஸ் மைபபி-ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்க-ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 24, 2022
தமை�ப்ப: நன்றி செ�லுத்துதல்

1 நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால், கிறிஸ்து 
தேதவனுமைடய வ�துபாரி�த்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்- 
தே��ானமைவகமை-த் தேதடுங்கள்.

2 பூ�ியிலுள்-மைவகமை-யல்�, தே��ானமைவகமை-தேய நாடுங்கள்.
15 தேதவ��ாதானம் உங்கள் இருதயங்க-ில் ஆ-க்கடவது, 

இதற்செகன்தேற நீங்கள் ஒதேர �ரீர�ாக அமைழக்கப்பட்டீர்கள்; 
நன்றியறிதலுள்-வர்க-ாயு�ிருங்கள்.

17 வார்த்மைதயினா�ாவது கிரிமையயினா�ாவது, நீங்கள் எமைதச் 
செ�ய்தாலும், அமைதசெயல்�ாம் கர்த்தராகிய இதேயசுவின் 
நா�த்தினாதே� செ�ய்து, அவர் முன்னிமை�யாகப் பிதாவாகிய 
தேதவமைன ஸ்தேதாத்திரியுங்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக"ாக்கியம்

1. 494 : 10-24

செதய்வீக அன்பு எப்செபாழுதும் �ந்தித்தது �ற்றும் எப்தேபாதும் ஒவ்செவாரு 
�னித தேதமைவகமை-யும் பூர்த்தி செ�ய்யும். �னிதகு�ம் �ற்றும் 
ஒவ்செவாரு �ணி தேநரத்திலும், செதய்வீக அன்பு எல்�ா நன்மை�கமை-யும் 
வழங்குகிறது என்பதால், தேதர்ந்செதடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்மைகயில் 
அல்�து ஒரு குறிப்பிட்ட கா�த்திற்கு �ட்டுதே� குணப்படுத்தும் செதய்வீக 
�க்திமைய இதேயசு செவ-ிப்படுத்தினார் என்று கற்பமைன செ�ய்வது நல்�து
அல்�.

அரு-ின் அற்புதம் காதலுக்கு அதி�யம் இல்மை�. இதேயசு 
�ரீரத்தன்மை�யின் இய�ாமை�மையயும், ஆவியின் எல்மை�யற்ற 
திறமைனயும் நிரூபித்தார், இதனால் தவறான �னித உணர்வு அதன் 
செ�ாந்த நம்பிக்மைகக-ிலிருந்து தப்பித்து செதய்வீக அறிவியலில் 
பாதுகாப்மைபத் தேதட உதவுகிறது. காரணம், �ரியாக இயக்கப்பட்டது, 
உடல் உணர்வின் பிமைழகமை- �ரிசெ�ய்வதற்கு உதவுகிறது; ஆனால், 
�னிதனின் நித்திய நல்லிணக்கத்தின் விஞ்ஞானம், விஞ்ஞானத்தின் 
உமைடக்கப்படாத யதார்த்தத்துடன் அவர்க-ின் �ாமையமைய உமைடக்கும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேFம்ஸ் மைபபி-ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்க-ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 24, 2022
தமை�ப்ப: நன்றி செ�லுத்துதல்

வமைர, பாவம், தேநாய் �ற்றும் �ரணம் உண்மை�யானதாகத் தேதான்றும் 
(தூங்கும் கனவின் அனுபவங்கள் நிF�ாகத் தேதான்றுவது தேபா�).

2. 530 : 5-12

செதய்வீக அறிவியலில், �னிதன் கடவு-ால் ஆதரிக்கப்படுகிறான், 
செதய்வீகக் செகாள்மைக. பூ�ி, கடவு-ின் கட்டமை-யின் தேபரில், �னிதனின் 
பயன்பாட்டிற்கு உணமைவக் செகாண்டுவருகிறது. இமைத அறிந்த இதேயசு 
ஒருமுமைற செ�ான்னார், "உங்கள் வாழ்க்மைகமையப் பற்றி, நீங்கள் என்ன 
�ாப்பிடுவீர்கள், எமைதக் குடிப்பீர்கள் என்று தேயா�ிக்காதீர்கள்" - அவர் 
தனது பமைடப்பா-ரின் தனிச்�ிறப்மைபக் கருதா�ல், அமைனவருக்கும் 
தந்மைதயும் தாயு�ான கடவுமை- அங்கீகரிக்கிறார். லில்லிகமை-ப் தேபா� 
�னிதனுக்கு உணவ-ித்து உடுத்த தேவண்டும்.

3. 3 : 22-16

ஏற்கனதேவ செபற்ற நன்மை�க்காக நாம் உண்மை�யிதே�தேய 
நன்றியுள்-வர்க-ாக இருக்கிதேறா�ா? அப்தேபாது, ந�க்குக் 
கிமைடத்துள்- ஆ�ீர்வாதங்கமை-ப் பயன்படுத்தி, தே�லும் ப�வற்மைறப் 
செபறுவதற்குத் தகுதியமைடதேவாம். நன்றியுணர்வு என்பது நன்றியின் 
வாய்செ�ாழி செவ-ிப்பாட்மைடக் காட்டிலும் அதிகம். தேபச்மை� விட செ�யல் 
நன்றிமைய செவ-ிப்படுத்துகிறது.

நாம் வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்புக்கு நன்றியற்றவர்க-ாக 
இருந்தும், எல்�ா ஆ�ீர்வாதங்களுக்காகவும் கடவுளுக்கு நன்றி 
செ�லுத்தினால், நாம் தேநர்மை�யற்றவர்க-ாகவும், நயவஞ்�கர்கள் �ீது 
ந�து எF�ானர் கூறும் கடுமை�யான கண்டனத்திற்கு ஆ-ாக தேநரிடும். 
அவ்வாறான நிமை�யில் உதட்டில் விரமை� மைவத்து ந�து ஆ�ிகமை- 
நிமைனவு கூர்வதேத ஏற்றுக்செகாள்-க்கூடிய பிரார்த்தமைன. இதயம் 
செதய்வீக உண்மை� �ற்றும் அன்பிலிருந்து செவகு செதாமை�வில் 
இருந்தாலும், ��ட்டு வாழ்க்மைகயின் நன்றியின்மை�மைய நம்�ால் 
�மைறக்க முடியாது.

செபாறுமை�, �ாந்தம், அன்பு �ற்றும் நற்செ�யல்க-ில் 
செவ-ிப்படுத்தப்படும் கிருமைபயின் வ-ர்ச்�ிக்கான தீவிர விருப்பத்தின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேFம்ஸ் மைபபி-ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்க-ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.



 பக்கம் 7ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 24, 2022
தமை�ப்ப: நன்றி செ�லுத்துதல்

செFபதே� ந�க்கு �ிகவும் தேதமைவ. எF�ானரின் கட்டமை-கமை-க் 
கமைடப்பிடிப்பதும், அவருமைடய முன்�ாதிரிமையப் பின்பற்றுவதும் 
அவருக்கு நாம் செ�ய்யும் �ரியான கடன் �ற்றும் அவர் செ�ய்த 
அமைனத்திற்கும் நாம் நன்றியுள்-வர்க-ாக இருப்பதற்கான ஒதேர 
தகுதியான �ான்று. "நீங்கள் என்மைன தேந�ிப்பீர்க-ானால், என் 
கட்டமை-கமை-க் மைகக்செகாள்ளுங்கள்" என்று அவர் கூறியிருப்பதால், 
உண்மை�யுள்- �ற்றும் இதயப்பூர்வ�ான நன்றிமைய செவ-ிப்படுத்த 
செவ-ிப்புற வழிபாடு தேபாது�ானதாக இல்மை�.

எப்செபாழுதும் நன்றாக இருக்க தேவண்டும் என்ற வழக்க�ான 
தேபாராட்டம் இமைடவிடாத பிரார்த்தமைன. அதன் தேநாக்கங்கள் அவர்கள் 
செகாண்டு வரும் ஆ�ீர்வாதங்க-ில் செவ-ிப்படுத்தப்படுகின்றன - 
ஆ�ீர்வாதங்கள், தேகட்கக்கூடிய வார்த்மைதக-ில் 
ஒப்புக்செகாள்-ப்படாவிட்டாலும், அன்பில் பங்தேகற்பதற்கான ந�து 
தகுதிமைய உறுதிப்படுத்துகிறது.

4. 13 : 10-12, 15 (இமைறவன்)-17 (க்கு 2nd ,)

ந�து �னுக்கள் உண்மை�யாக இருந்தால்,  நாம் தேகட்பதற்கு
உமைழப்தேபாம்;  அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற நம்முமைடய பிதா
செவ-ிப்பமைடயாக ந�க்கு செவகு�தி அ-ிப்பார். … கடவு-ிடதே�ா அல்�து
நம் �க உயிரினங்க-ிடதே�ா அமைதக் கூறுவதற்கு முன்தேப நம்
தேதமைவமைய கடவுள் அறிவார்.  ஆமை�மைய தேநர்மை�யாகவும்,
அமை�தியாகவும்,  பணிவாகவும் கமைடப்பிடித்தால்,  கடவுள் அமைத
ஆ�ீர்வதிப்பார்.

5. 12 : 31-4

செதய்வீக அறிவியலில், பிரார்த்தமைனகள் �னத-வில் இருக்கும், 
எல்�ாரும் "�ிக்கலில் �ிகவும் தற்தேபாமைதய உதவியாக" கடவுமை-ப் 
பயன்படுத்திக் செகாள்-�ாம். அன்பு அதன் தழுவல் �ற்றும் 
செகாடுப்பதில் பாரபட்��ற்றது �ற்றும் உ�க-ாவியது. அது திறந்த 
நீரூற்று, "ஓ, தாகம் எடுக்கும் ஒவ்செவாருவரும் தண்ணீருக்கு 
வாருங்கள்."

6. 571 : 15-21

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேFம்ஸ் மைபபி-ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்க-ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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எல்�ா தேநரங்க-ிலும், எல்�ா சூழ்நிமை�க-ிலும், தீமை�மைய 
நன்மை�யால் செவல்லுங்கள். உங்கமை- அறிந்து செகாள்ளுங்கள், 
தீமை�மைய செவல்� கடவுள் ஞானத்மைதயும் �ந்தர்ப்பத்மைதயும் 
வழங்குவார். அன்பின் அ�ங்காரத்தில், �னித செவறுப்பு உங்கமை- 
அமைடய முடியாது. உயர்ந்த �னிதகு�த்தின் �ிசெ�ண்ட் அமைனத்து 
ந�ன்கமை-யும் ஒதேர செதய்வீகத்தில் இமைணக்கும்.

7. 206 : 15-18

�னிதனுடனான கடவு-ின் விஞ்ஞான உறவில், இதேயசு செராட்டிகள் 
�ற்றும் �ீன்கமை-க் செகாண்டு காண்பித்தது தேபால், ஒருவரால் 
ஆ�ீர்வதிக்கப்பட்ட அமைனத்தும் அமைனவமைரயும் ஆ�ீர்வதிப்பமைதக் 
காண்கிதேறாம் - ஆவி, விஷயம் இல்மை�, விநிதேயாகத்தின் ஆதார�ாக 
இருக்கிறது.

8. 518 : 15-23

ஆவியில் பணக்காரர்கள் ஒதேர செபரிய �தேகாதரத்துவத்தில் 
ஏமைழகளுக்கு உதவுகிறார்கள், அமைனவருக்கும் ஒதேர செகாள்மைக 
அல்�து தந்மைத; தன் �தேகாதரனுமைடய தேதமைவமையக் கண்டு, 
பிறனுமைடய நன்மை�க்குத் தன் செ�ாந்தத்மைதத் தேதடுகிறவன் 
பாக்கியவான். அன்பு குமைறந்த ஆன்�ிக எண்ணம், அழியாமை� 
�ற்றும் நற்குணத்மைத அ-ிக்கிறது, இது செ�ாட்டு வழியாக ��ரும் 
பிரகா�ிப்பது தேபா� எல்�ாவற்றிலும் பிரகா�ிக்கிறது. கடவு-ின் 
பல்தேவறு செவ-ிப்பாடுகள் அமைனத்தும் ஆதேராக்கியம், புனிதம், 
அழியாத தன்மை� - எல்மை�யற்ற வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு 
ஆகியவற்மைற பிரதிபலிக்கின்றன.

தின�"ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் தே�ரி தேபக்கர் எடி

தின�"ி செஜபம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேFம்ஸ் மைபபி-ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்க-ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.
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ஒவ்செவாரு நாளும் செFபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  செதய்வீக �த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை-யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க-ிடமும் பா�த்மைத வ-ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ-ட்டும்!

�ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் செ�யல்களுக்கான விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்க-ின் தேநாக்கங்கள் அல்�து செ�யல்கமை-
விதேராததே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்தேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுதே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமை-யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �தேகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்தேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க-ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆதே�ா�மைன,  செ�ல்வாக்கு செ�லுத்துதல் அல்�து தவறாக செ�ல்வாக்கு
செ�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட தேவண்டும்.

�ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆதே�ா�மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ�ய்ய தேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கதேவா
புறக்கணிக்கதேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக-ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகதேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை-ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் தேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது தே�ரி தேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் தேFம்ஸ் மைபபி-ின் தேவத தே�ற்தேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
தேவதவ�னங்க-ிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமை- உள்-டக்கியது.


