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ரேகால்டன் உமை�:  நீதிம�ாழிகள் 3: 19

"கர்த்தர் ஞானத்தினாரே� பூ�ிமைய அஸ்திபா�ப்படுத்தி, புத்தியினாரே�
வானங்கமைள ஸ்தாபித்தார்."

மபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: சங்கதீம் 95: 1-6

1 கர்த்தமை�க் கெகம்பீ��ாய்ப் பாடி, நம்முமைடய இ�ட்சணியக் 
கன்�மை�மையச் சங்கீர்த்தனம் பண்ணக்கடரேவாம் வாருங்கள்.

2 துதித்தலுடரேன அவர் சந்நிதிக்கு முன்பாக வந்து, 
சங்கீதங்களால் அவமை� ஆர்ப்ப�ித்துப் பாடக்கடரேவாம்.

3 கர்த்தரே� �கா ரேதவனும், எல்�ா ரேதவர்களுக்கும் 
�கா�ாஜனு�ாயிருக்கிறார்.

4 பூ�ியின் ஆழங்கள் அவர் மைகயிலிருக்கிறது; பர்வதங்களின் 
உய�ங்களும் அவருமைடயமைவகள்.

5 சமுத்தி�ம் அவருமைடயது, அவரே� அமைத உண்டாக்கினார்; 
கெவட்டாந்தமை�மையயும் அவருமைடய க�ம் உருவாக்கிற்று.

6 நம்மை� உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து 
குனிந்து முழங்காற்படியிடக்கடரேவாம் வாருங்கள்.

பாடம் பி�சங்கம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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மைபபிளிலிருந்து

1. ஆதியாக�ம் 1: 1, 3-5 (க்கு 1st.), 6, 8 (க்கு 1st.), 9, 10, 26, 27,
31 (க்கு 1st.)

1 ஆதியிரே� ரேதவன் வானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் சிருஷ்டித்தார்.
3 ரேதவன் கெவளிச்சம் உண்டாகக்கடவது என்றார், கெவளிச்சம் 

உண்டாயிற்று.
4 கெவளிச்சம் நல்�து என்று ரேதவன் கண்டார்; கெவளிச்சத்மைதயும் 

இருமைளயும் ரேதவன் கெவவ்ரேவறாகப் பி�ித்தார்.
5 ரேதவன் கெவளிச்சத்துக்குப் பகல் என்று ரேப�ிட்டார், இருளுக்கு இ�வு 

என்று ரேப�ிட்டார்.
6 பின்பு ரேதவன் ஜ�த்தின் �த்தியில் ஆகாயவி�ிவு உண்டாகக்கடவது 

என்றும், அது ஜ�த்தினின்று ஜ�த்மைதப் பி�ிக்கக்கடவது என்றும் 
கெசான்னார்.

8 ரேதவன் ஆகாயவி�ிவுக்கு வானம் என்று ரேப�ிட்டார்.
9 பின்பு ரேதவன் வானத்தின் கீரேழ இருக்கிற ஜ�ம் ஓ�ிடத்தில் ரேச�வும்,

கெவட்டாந்தமை� காணப்படவும் கடவது என்றார்; அது அப்படிரேய 
ஆயிற்று.

10 ரேதவன் கெவட்டாந்தமை�க்குப் பூ�ி என்றும், ரேசர்ந்த ஜ�த்திற்குச் 
சமுத்தி�ம் என்றும் ரேப�ிட்டார்; ரேதவன் அது நல்�து என்று கண்டார்.

26 பின்பு ரேதவன்: ந�து சாய�ாகவும் ந�து ரூபத்தின்படிரேயயும் 
�னுஷமைன உண்டாக்குரேவா�ாக; அவர்கள் சமுத்தி�த்தின் 
�ச்சங்கமைளயும், ஆகாயத்துப் பறமைவகமைளயும், 
�ிருகஜீவன்கமைளயும், பூ�ியமைனத்மைதயும், பூ�ியின்ரே�ல் ஊரும் 
சக�ப் பி�ாணிகமைளயும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.

27 ரேதவன் தம்முமைடய சாய�ாக �னுஷமைனச் சிருஷ்டித்தார், 
அவமைனத் ரேதவசாய�ாகரேவ சிருஷ்டித்தார், ஆணும் கெபண்ணு�ாக 
அவர்கமைளச் சிருஷ்டித்தார்.

31 அப்கெபாழுது ரேதவன் தாம் உண்டாக்கின எல்�ாவற்மைறயும் 
பார்த்தார், அது �ிகவும் நன்றாயிருந்தது.

2. மநரேக�ியா 9: 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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1 அந்த �ாதம் இருபத்துநா�ாந்ரேததியிரே� இஸ்�ரேவல் புத்தி�ர் 
உபவாசம்பண்ணி, இ�ட்டுடுத்தி, தங்கள்ரே�ல் புழுதிமையப் 
ரேபாட்டுக்கெகாண்டவர்களாய்க் கூடிவந்தார்கள்.

3 அவர்கள் எழுந்திருந்து, தங்கள் நிமை�யில் நின்றார்கள்; 
அப்கெபாழுது ஒரு ஜா��ட்டும் அவர்களுமைடய ரேதவனாகிய 
கர்த்த�ின் நியாயப்பி��ாணப் புஸ்தகம் வாசிக்கப்பட்டது; பின்பு ஒரு
ஜா��ட்டும் அவர்கள் பாவ அறிக்மைக பண்ணி, தங்கள் ரேதவனாகிய
கர்த்தமை�ப் பணிந்துகெகாண்டார்கள்.

6 நீர் ஒருவரே� கர்த்தர்; நீர் வானங்கமைளயும், வானாதி 
வானங்கமைளயும், அமைவகளுமைடய சர்வ ரேசமைனகமைளயும் 
பூ�ிமையயும் அதிலுள்ள எல்�ாவற்மைறயும், சமுத்தி�ங்கமைளயும் 
அமைவகளிலுள்ள எல்�ாவற்மைறயும் உண்டாக்கினீர்; 
அமைவகமைளகெயல்�ாம் நீர் காப்பாற்றுகிறீர்; வானரேசமைனகள் 
உம்மை�ப் பணிந்துகெகாள்ளுகிறது.

9 எகிப்திரே� எங்கள் பிதாக்கள் அநுபவித்த சிறுமை�மைய நீர் கண்டு, 
சிவந்த சமுத்தி�த்தில் அவர்கள் கூப்பிடுதமை�க்ரேகட்டீர்.

11 நீர் அவர்களுக்கு முன்பாகச் சமுத்தி�த்மைதப் பி�ித்ததினால், 
கடலின் நடுவாகக் கால்நமைனயா�ல் நடந்தார்கள்; வலுவான 
தண்ணீர்களிரே� கல்மை�ப்ரேபாடுகிறதுரேபா�, அவர்கமைளத் 
கெதாடர்ந்தவர்கமைள ஆழங்களிரே� ரேபாட்டுவிட்டீர்.

14 உ�து ப�ிசுத்த ஓய்வுநாமைள அவர்களுக்குத் கெத�ியப்படுத்தி, உ�து 
தாசனாகிய ரே�ாரேசமையக்கெகாண்டு, அவர்களுக்குக் 
கற்பமைனகமைளயும், கட்டமைளகமைளயும் 
நியாயப்பி��ாணங்கமைளயும் கற்பித்தீர்.

15 அவர்கள் பசிக்கு வானத்திலிருந்து அப்பம் கெகாடுத்து, அவர்கள் 
தாகத்துக்குக் கன்�மை�யிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படப்பண்ணி, நீர் 
அவர்களுக்குக் கெகாடுப்ரேபன் என்று ஆமைணயிட்ட ரேதசத்மைதச் 
சுதந்த�ித்துக்கெகாள்ளப் பி�ரேவசியுங்கள் என்று அவர்களுக்குச் 
கெசான்னீர்.

3. லூக்கா 1: 5-8, 11 (அங்கு)-13, 18-20, 24, 25, 57, 62-64

5 யூரேதயா ரேதசத்தின் �ாஜாவாகிய ஏரே�ாதின் நாட்களில், அபியா 
என்னும் ஆசா�ிய வகுப்பில் சக�ியா என்னும் ரேபர்கெகாண்ட 
ஆசா�ியன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் �மைனவி ஆரே�ானுமைடய 
கு�ா�த்திகளில் ஒருத்தி, அவள் ரேபர் எலிசகெபத்து.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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6 அவர்கள் இருவரும் கர்த்த�ிட்ட சக� கற்பமைனகளின்படிரேயயும் 
நிய�ங்களின்படிரேயயும் குற்ற�ற்றவர்களாய் நடந்து, ரேதவனுக்கு 
முன்பாக நீதியுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள்.

7 எலிசகெபத்து ��டியாயிருந்தபடியினால், அவர்களுக்குப் 
பிள்மைளயில்�ாதிருந்தது; இருவரும் வயதுகெசன்றவர்களாயும் 
இருந்தார்கள்.

8 அப்படியிருக்க, அவன் தன் ஆசா�ிய வகுப்பின் முமைறப்படி 
ரேதவசந்நிதியிரே� ஆசா�ிய ஊழியம் கெசய்துவருகிற கா�த்தில்,

11 ... கர்த்தருமைடய தூதன் ஒருவன் தூபபீடத்தின் வ�து பக்கத்திரே� 
நின்று அவருக்குத் த�ிசன�ானான்.

12 சக�ியா அவமைனக்கண்டு க�ங்கி, பய�மைடந்தான்.
13 தூதன் அவமைன ரேநாக்கி: சக�ியாரேவ, பயப்படாரேத, உன் 

ரேவண்டுதல் ரேகட்கப்பட்டது, உன் �மைனவியாகிய எலிசகெபத்து 
உனக்கு ஒரு கு�ா�மைனப் கெபறுவாள், அவனுக்கு ரேயாவான் என்று 
ரேப�ிடுவாயாக.

18 அப்கெபாழுது சக�ியா ரேதவதூதமைன ரேநாக்கி: இமைத நான் எதினால் 
அறிரேவன்; நான் கிழவனாயிருக்கிரேறன்; என் �மைனவியும் 
வயதுகெசன்றவளாயிருக்கிறாரேள என்றான்.

19 ரேதவதூதன் அவனுக்குப் பி�தியுத்த��ாக: நான் 
ரேதவசந்நிதானத்தில் நிற்கிற காபி�ிரேயல் என்பவன்; உன்னுடரேன 
ரேபசவும், உனக்கு இந்த நற்கெசய்திமைய அறிவிக்கவும் அனுப்பப்பட்டு 
வந்ரேதன்;

20 இரேதா, தகுந்த கா�த்திரே� நிமைறரேவறப்ரேபாகிற என் 
வார்த்மைதகமைள நீ விசுவாசியாதபடியினால், இமைவகள் 
சம்பவிக்கும் நாள்�ட்டும் நீ ரேபசக்கூடா�ல் ஊமை�யாயிருப்பாய் 
என்றான்.

24 அந்நாட்களுக்குப்பின்பு, அவன் �மைனவியாகிய எலிசகெபத்து 
கர்ப்பவதியாகி: ஜனங்களுக்குள்ரேள எனக்கு உண்டாயிருந்த 
நிந்மைதமைய நீக்கும்படியாகக் கர்த்தர் இந்த நாட்களில் என்ரே�ல் 
கடாட்சம் மைவத்து,

25 எனக்கு இப்படிச் கெசய்தருளினார் என்று கெசால்லி, ஐந்து �ாதம் 
கெவளிப்படாதிருந்தாள்.

57 எலிசகெபத்துக்குப் பி�சவகா�ம் நிமைறரேவறினரேபாது அவள் ஒரு 
புத்தி�மைனப் கெபற்றாள்.

62 அதின் தகப்பமைன ரேநாக்கி: இதற்கு என்ன ரேப�ிட 
�னதாயிருக்கிறீர்கள் என்று மைசமைகயினால் ரேகட்டார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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63 அவன் எழுத்துப் ப�மைகமையக் ரேகட்டு வாங்கி, இவன் ரேபர் ரேயாவான்
என்று எழுதினான்; எல்�ாரும் ஆச்ச�ியப்பட்டார்கள்.

64 உடரேன அவனுமைடய வாய் திறக்கப்பட்டு, அவனுமைடய நாவும் 
கட்டவிழ்க்கப்பட்டு, ரேதவமைன ஸ்ரேதாத்தி�ித்துப் ரேபசினான்.

4. ஏசாயா 45: 5, 8, 12, 18

5 நாரேன கர்த்தர், ரேவகெறாருவ�ில்மை�; என்மைனத்தவி� ரேதவன் 
இல்மை�.

8 வானங்கரேள உய� இருந்து கெசா�ியுங்கள்; ஆகாய�ண்ட�ங்கள் 
நீதிமையப்கெபாழியக்கடவது; பூ�ி திறவுண்டு, இ�ட்சிப்பின் 
கனிமையத்தந்து, நீதியுங்கூட விமைளவதாக; கர்த்த�ாகிய நான் 
இமைவகமைள உண்டாக்குகிரேறன்.

12 நான் பூ�ிமைய உண்டுபண்ணி, நாரேன அதின்ரே�ல் இருக்கிற 
�னுஷர்கமைளச் சிருஷ்டித்ரேதன்; என் க�ங்கள் வானங்கமைள 
வி�ித்தன; அமைவகளின் சர்வரேசமைனமையயும் நான் 
கட்டமைளயிட்ரேடன்.

18 வானங்கமைளச் சிருஷ்டித்து பூ�ிமையயும் கெவறுமை�யாயிருக்கச் 
சிருஷ்டியா�ல் அமைதக் குடியிருப்புக்காகச்கெசய்து பமைடத்து, அமைத 
உருரேவற்படுத்தின ரேதவனாகிய, கர்த்தர் கெசால்லுகிறதாவது: 
நாரேன கர்த்தர், ரேவகெறாருவர் இல்மை�.

5. மவளிப்படுத்தின விரேசஷம் 4: 11 

11 கர்த்தாரேவ, ரேதவ�ீர், �கிமை�மையயும் கனத்மைதயும் வல்�மை�மையயும்
கெபற்றுக்கெகாள்ளுகிறதற்குப் பாத்தி��ாயிருக்கிறீர், நீரே� 
சக�த்மைதயும் சிருஷ்டித்தீர், உம்முமைடய சித்தத்தினாரே� அமைவகள் 
உண்டாயிருக்கிறமைவகளும் 
சிருஷ்டிக்கப்பட்டமைவகளு�ாயிருக்கிறது என்றார்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆரே�ாக்கியம்

1. 295 : 5-8

கடவுள் �னிதன் உட்பட பி�பஞ்சத்மைத உருவாக்கி நிர்வகிக்கிறார். 
பி�பஞ்சம் ஆன்�ீகக் கருத்துகளால் நி�ம்பியுள்ளது, அமைத அவர் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உருவாக்குகிறார், ரே�லும் அமைவ உருவாக்கும் �னதிற்கு அமைவ 
கீழ்ப்படிகின்றன.

2. 470 : 21-28, 32-5

கடவுள் �னிதமைனப் பமைடத்தவர், ரே�லும், �னிதன் ப�ிபூ�ண�ாக 
இருப்பதற்கான கெதய்வீகக் கெகாள்மைக, கெதய்வீக ரேயாசமைன அல்�து 
பி�திபலிப்பு, �னிதன், ப�ிபூ�ண�ாகரேவ உள்ளது. �னிதன் கடவுளின் 
இருப்பின் கெவளிப்பாடு. �னிதன் கெதய்வீக ப�ிபூ�ணத்மைத 
கெவளிப்படுத்தாத ஒரு கணம் எப்ரேபாதாவது இருந்திருந்தால், �னிதன் 
கடவுமைள கெவளிப்படுத்தாத ஒரு தருணம் இருந்தது, அதன் விமைளவாக, 
கெதய்வம் கெவளிப்படுத்தப்படாத ஒரு ரேந�ம் - அதாவது, கெபாருள் 
இல்�ா�ல்.

கடவுளுக்கும் �னிதனுக்கும் உள்ள உறவுகள், கெதய்வீகக் ரேகாட்பாடு 
�ற்றும் ரேயாசமைன ஆகியமைவ அறிவியலில் அழிக்க முடியாதமைவ; 
�ற்றும் விஞ்ஞானம் நல்லிணக்கத்திற்கு திரும்புவதும் இல்மை�, 
ஆனால் கெதய்வீக ஒழுங்கு அல்�து ஆன்�ீக சட்டத்மைத 
மைவத்திருக்கிறது, அதில் கடவுளும் அவர் பமைடத்த அமைனத்தும் 
ப�ிபூ�ண�ானமைவ �ற்றும் நித்திய�ானமைவ, அதன் நித்திய 
வ��ாற்றில் �ாறா�ல் இருக்கும்.

3. 525 : 22-29

ஆதியாக�த்தின் அறிவியலில், அவர் உருவாக்கிய அமைனத்மைதயும் 
அவர் பார்த்தார் என்று வாசிக்கிரேறாம், "இரேதா, அது �ிகவும் நன்றாக 
இருந்தது." உடல் உணர்வுகள் ரேவறுவித�ாக அறிவிக்கின்றன; 
உண்மை�யின் பதிவுகமைளப் ரேபா�ரேவ பிமைழயின் வ��ாற்மைறயும் நாம் 
கவனித்தால், பாவம் �ற்றும் ��ணம் பற்றிய ரேவதப் பதிவுகள் கெபாருள் 
உணர்வுகளின் தவறான முடிவுக்கு சாதக�ாக இருக்கும். கடவுள், 
பாவம், ரேநாய் �ற்றும் ��ணம் ஆகியமைவ உண்மை� இல்�ாதமைவயாக 
கருதப்பட ரேவண்டும்.

4. 332 : 4 (தந்மைத)-8

தந்மைத-அம்�ா என்பது கெதய்வத்தின் கெபயர், இது அவ�து ஆன்�ீக 
பமைடப்புடன் அவ�து கெ�ன்மை�யான உறமைவக் குறிக்கிறது. 
அப்ரேபாஸ்த�ன் அமைத ஒரு உன்னத�ான கவிஞ�ின் ஒப்புதலுடன் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 7ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், டிசம்பர் 5, 2021
தமை�ப்ப: கடவுள் ஒரே� கா�ணமும் பமைடப்பாளரும்

ரே�ற்ரேகாள் காட்டிய வார்த்மைதகளில் கெவளிப்படுத்தினார்: "நாங்களும் 
அவருமைடய சந்ததியினர்."

5. 583 : 20-25

பமைடப்பாளர். ஆவி; �னம்; நுண்ணறிவு; உண்மை�யான �ற்றும் நல்� 
அமைனத்திற்கும் உயிரூட்டும் கெதய்வீகக் கெகாள்மைக; சுய�ாக இருக்கும் 
வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு; பூ�ண�ானது �ற்றும் 
நித்திய�ானது; எந்தக் கெகாள்மைகயும் இல்�ாத கெபாருள் �ற்றும் 
தீமை�க்கு எதி�ானது; உருவான அமைனத்மைதயும் பமைடத்த கடவுள், 
தனக்கு ரேநர் எதி�ான அணுமைவரேயா, தனி�த்மைதரேயா பமைடக்க முடியாது.

6. 286 : 16-26

சாக்ஸன் �ற்றும் இருபது �ற்ற கெ�ாழிகளில் நல்�து என்பது கடவுளின்
கெசால். அவர் தன்மைனப் ரேபா�ரேவ நல்�வ�ாகவும், கெகாள்மைகயிலும், 
ரேயாசமைனயிலும் நல்�வ�ாகவும் கெசய்த அமைனத்மைதயும் ரேவதம் 
அறிவிக்கிறது. எனரேவ ஆன்�ீக பி�பஞ்சம் நல்�து, ரே�லும் கடவுமைள 
அவர் ரேபா�ரேவ பி�திபலிக்கிறது.

கடவுளின் எண்ணங்கள் ப�ிபூ�ண�ானது �ற்றும் நித்திய�ானது, 
கெபாருள் �ற்றும் வாழ்க்மைக. கெபாருள் �ற்றும் தற்காலிக எண்ணங்கள் 
�னிதனுமைடயமைவ, இதில் தவறுகள் உள்ளன, ரே�லும் கடவுள், ஆவி 
�ட்டுரே� கா�ணம் என்பதால், அவர்களுக்கு கெதய்வீக கா�ணம் 
இல்மை�. தற்காலிக �ற்றும் கெபாருள் பின்னர் ஆவியின் பமைடப்புகள் 
அல்�. அமைவ ஆன்�ீக �ற்றும் நித்தியத்தின் ரேபாலியானமைவ.

7. 262 : 27-20

��ண மு�ண்பாட்டின் அடித்தளம் �னிதனின் ரேதாற்றம் பற்றிய தவறான 
உணர்வு. ச�ியாக கெதாடங்குவது ச�ியாக முடிப்பதாகும். மூமைளயில் 
கெதாடங்கும் ஒவ்கெவாரு கருத்தும் கெபாய்யாகத் கெதாடங்குகிறது. கெதய்வீக 
�னம் �ட்டுரே� இருப்பதற்கான ஒரே� கா�ணம் அல்�து கெகாள்மைக. 
கா�ணம் கெபாருளிரே�ா, சாவு �னத்திரே�ா, உடல் வடிவிரே�ா இல்மை�.

�னிதர்கள் அகங்கா�வாதிகள். அவர்கள் தங்கமைள சுதந்தி��ான 
கெதாழி�ாளர்கள், தனிப்பட்ட எழுத்தாளர்கள் �ற்றும் கெதய்வம் 
உருவாக்காத அல்�து உருவாக்க முடியாத ஒன்மைற உருவாக்குவதற்கான

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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சலுமைக கெபற்றவர்கள் என்று நம்புகிறார்கள். ��ண �னதின் பமைடப்புகள் 
கெபாருள். அழியாத ஆன்�ீக �னிதன் �ட்டுரே� பமைடப்பின் உண்மை�மையக் 
குறிக்கிறது.

�னிதர் தனது இருப்பு பற்றிய எண்ணங்கமைள ஆன்�ீகத்துடன் 
இமைணத்து, கடவுள் கெசயல்படுவமைதப் ரேபா� �ட்டுரே� கெசயல்படும் 
ரேபாது, அவர் கெசார்க்கத்மைத ருசிக்காததால், இருட்டில் தடு�ாறி பூ�ிமையப்
பற்றிக்கெகாள்ள �ாட்டார். ச�ீ� நம்பிக்மைககள் நம்மை� ஏ�ாற்றுகின்றன. 
அமைவ �னிதமைன விருப்ப�ில்�ாத நயவஞ்சகனாக ஆக்குகின்றன - 
அவன் நல்�மைத உருவாக்கும் ரேபாது தீமை�மைய உருவாக்குகின்றன, 
அவன் அருமைளயும் அழமைகயும் ரேகாடிட்டுக் காட்டும்ரேபாது சிமைதமைவ 
உருவாக்குகின்றன, அவர் ஆசீர்வதிப்பவர்கமைள காயப்படுத்துகின்றன. 
அவர் ஒரு கெபாதுவான தவறான பமைடப்பாளியாக �ாறுகிறார், அவர் ஒரு 
அமை� கடவுள் என்று நம்புகிறார். அவ�து "கெதாடுதல் நம்பிக்மைகமைய 
தூசியாக �ாற்றுகிறது, நாம் அமைனவரும் �ிதித்த தூசி." அவர் மைபபிள் 
கெ�ாழியில் கெசால்��ாம்: "நான் விரும்புகிற நன்மை�மைய நான் 
கெசய்ய�ாட்ரேடன்: ஆனால் நான் விரும்பாத தீமை�மைய நான் கெசய்கிரேறன்."

அமைனத்மைதயும் பமைடத்த பமைடப்பாளி ஒருவர் �ட்டுரே� இருக்க முடியும்.

8. 68 : 27-16

கி�ிஸ்துவர் அறிவியல் வி�ிவமைடவமைத வழங்குகிறது, தி�ட்டல் அல்�; 
இது மூ�க்கூறிலிருந்து �னதிற்கு கெபாருள் வளர்ச்சிமைய 
கெவளிப்படுத்தாது, ஆனால் �னிதனுக்கும் பி�பஞ்சத்திற்கும் கெதய்வீக 
�னமைத வழங்குவதாகும். விகிதாச்சா�த்தில் �னித தமை�முமைற 
நிறுத்தப்படும்ரேபாது, நித்திய, இணக்க�ான உயி�ினத்தின் 
உமைடக்கப்படாத இமைணப்புகள் ஆன்�ீக � ீதியில் கண்டறியப்படும்; 
�ற்றும் �னிதன், பூ�ியில் இல்மை� ஆனால் கடவுளுடன் இமைணந்து, 
ரேதான்றும். �னிதனும் பி�பஞ்சமும் ஆன்�ாவிலிருந்து உருவானமைவ 
என்ற அறிவியல் உண்மை�, கெதய்வீக அறிவியலில் உறுதியானது, பாவம்
�ற்றும் ரேநாயின் உணர்மைவ இழப்பதால் �ட்டுரே� �னிதர்கள் 
ஆரே�ாக்கிய உணர்மைவப் கெபறுகிறார்கள் என்பதற்கான சான்றாகும். 
�னிதன் ஒரு பமைடப்பாளி என்று நம்பும் �னிதர்களால் கடவுளின் 
பமைடப்மைப ஒருரேபாதும் பு�ிந்து கெகாள்ள முடியாது. ஏற்கனரேவ 
உருவாக்கப்பட்ட கடவுளின் குழந்மைதகள், �னிதன் இருப்பமைதக் 
கண்டறிவதன் மூ�ம் �ட்டுரே� அறியப்படுவார்கள். எனரேவ, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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உண்மை�யான, இ�ட்சிய �னிதன் கெபாய் �ற்றும் கெபாருள் �மைறந்து 
விகிதத்தில் ரேதான்றும். இனி திரு�ணம் கெசய்வரேதா அல்�து 
"திரு�ணத்தில் கெகாடுக்கப்படுவரேதா" கடவுளின் எல்மை�யற்ற 
திட்டத்தில் �னிதனின் கெதாடர்ச்சிமையரேயா அல்�து எண்ணிக்மைகமைய 
அதிக�ிக்கும் உணர்மைவரேயா மூடாது. ஆன்�ிக � ீதியாகப் 
பு�ிந்துகெகாள்வது, ஒரே� பமைடப்பாளர், கடவுள், அமைனத்து 
பமைடப்புகமைளயும் வி�ிவுபடுத்துகிறார், ரேவதாக�த்மைத 
உறுதிப்படுத்துகிறார், பி�ியவும் இல்மை�, வலியும் இல்மை�, �ற்றும் 
��ண�ற்ற �ற்றும் ப�ிபூ�ண�ான �ற்றும் நித்திய�ான �னிதனின் 
இனிமை�யான உறுதிமைய தருகிறார்.

9. 502 : 27-5

பமைடப்புக் கெகாள்மைக - வாழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு - கடவுள். 
பி�பஞ்சம் கடவுமைளப் பி�திபலிக்கிறது. பமைடப்பாளி ஒருவரேன, ஒரு 
பமைடப்பாளி �ட்டுரே�. இந்த உருவாக்கம் ஆன்�ீக கருத்துக்கள் �ற்றும் 
அவற்றின் அமைடயாளங்களின் கெவளிப்பாட்மைடக் கெகாண்டுள்ளது, அமைவ 
எல்மை�யற்ற �னதில் தழுவி எப்ரேபாதும் பி�திபலிக்கின்றன. இந்த 
ரேயாசமைனகள் எல்மை�யற்றது முதல் முடிவிலி வமை� இருக்கும், ரே�லும் 
உயர்ந்த கருத்துக்கள் கடவுளின் �கன்கள் �ற்றும் �கள்கள்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ரே��ி ரேபக்கர் எடி

தினச�ி ம8பம்

ஒவ்கெவாரு நாளும் கெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கெவாரு
உறுப்பின�ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய �ாஜ்யம் வா;"  கெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 4

ரேநாக்கங்கள் �ற்றும் மசயல்களுக்கான விதி

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், டிசம்பர் 5, 2021
தமை�ப்ப: கடவுள் ஒரே� கா�ணமும் பமைடப்பாளரும்

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் ரேநாக்கங்கள் அல்�து கெசயல்கமைள
விரே�ாதரே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்ரேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கெதய்வீக அன்பு �ட்டுரே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சரேகாத�த்துவம்,  கெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பி�திபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ரேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கத�ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆரே�ாசமைன,  கெசல்வாக்கு கெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கெசல்வாக்கு
கெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட ரேவண்டும்.

சர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி��ிப்பு �னந� ஆரே�ாசமைனகளுக்கு எதி�ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் கெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கெவாரு உறுப்பின�ின்
கடமை�யாகும்,  ரே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ�து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கெசய்ய ரேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கரேவா
புறக்கணிக்கரேவா கூடாது. அவருமைடய கி�ிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்களிலிருந்து கெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


