
 பக்கம் 1ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 6, 2021
தமை�ப்ப: கடவுள் ஒரே� கா�ணமும் பமைடப்பாளரும்
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தமை�ப்ப — கடவுள் ஒரே� கா�ணமும் பமைடப்பாளரும்

ரேகால்டன் உமை�:  சங்கீதம் 139 : 14

"நான் பி��ிக்கத்தக்க அதிசய�ாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உம்மை�த்
துதிப்ரேபன்; உ�து கி�ிமையகள் அதிசய�ானமை-கள். அது என்

ஆத்து�ாவுக்கு நன்றாய்த் தெத�ியும்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு:  ஏசாயா 61 : 10, 11
       எரே��ியா 32: 18, 19 

10 கர்த்தருக்குள் பூ�ிப்பாய் �கிழுகிரேறன்; என் ரேத-னுக்குள் என் 
ஆத்து�ா களிகூர்ந்திருக்கிறது; �ண-ாளன் ஆப�ணங்களினால் 
தன்மைன அ�ங்க�ித்துக்தெகாள்ளுகிறதற்கும், �ண-ாட்டி 
நமைககளினால் தன்மைனச் சிங்கா�ித்துக்தெகாள்ளுகிறதற்கும் 
ஒப்பாக, அ-ர் இ�ட்சிப்பின் -ஸ்தி�ங்கமைள எனக்கு உடுத்தி, 
நீதியின் சால்மை-மைய எனக்குத் த�ித்தார்.

11 பூ�ி தன் பூண்டுகமைள -ிமைள-ிப்பதுரேபா�வும் ரேதாட்டம் தன்னில் 
-ிமைதக்கப்பட்டமை-கமைள முமைள-ிப்பதுரேபா�வும் கர்த்த�ாகிய 
ஆண்ட-ர் எல்�ா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதிமையயும் துதிமையயும் 
முமைளக்கப்பண்ணு-ார்.

18 ஆயி�ம் தமை�முமைறகளுக்கும் கிருமைப தெசய்கிற-ரும், 
பிதாக்களுமைடய அக்கி��த்மைத அ-ர்களுமைடய பின்னடியார் 
பிள்மைளகளின் �டியிரே� ச�ிக்கட்டுகிற-ரு�ாகிய ரேசமைனகளின் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கர்த்தர் என்னும் நா�முள்ள �கத்து-மும் -ல்�மை�யுமுள்ள 
ரேத-ரேன,

19 ரேயாசமைனயிரே� தெப�ிய-ரும், தெசயலிரே� -ல்�-ரு�ாயிருக்கிறீர்; 
அ-ன-னுக்கு அ-ன-னுமைடய கி�ிமையயின் ப�னுக்குத் 
தக்கதாகவும் அளிக்கும்படி, உம்முமைடய கண்கள் �னுபுத்தி�ருமைடய 
எல்�ா -ழிகளின்ரே�லும் ரேநாக்க�ாயிருக்கின்றன.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஆதியாக�ம் 1 : 1, 3, 4, 10, 12, 14 (க்கு;), 16, 18, 21, 24-26 
(க்கு:), 27, 30, 31 (க்கு 1st .)

1 ஆதியிரே� ரேத-ன் -ானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் சிருஷ்டித்தார்.
3 ரேத-ன் தெ-ளிச்சம் உண்டாகக்கட-து என்றார், தெ-ளிச்சம் 

உண்டாயிற்று.
4 தெ-ளிச்சம் நல்�து என்று ரேத-ன் கண்டார்; தெ-ளிச்சத்மைதயும் 

இருமைளயும் ரேத-ன் தெ-வ்ரே-றாகப் பி�ித்தார்.
10 ரேத-ன் தெ-ட்டாந்தமை�க்குப் பூ�ி என்றும், ரேசர்ந்த ஜ�த்திற்குச் 

சமுத்தி�ம் என்றும் ரேப�ிட்டார்; ரேத-ன் அது நல்�து என்று கண்டார்.
12 பூ�ியானது புல்மை�யும், தங்கள் ஜாதியின்படிரேய -ிமைதமையப் 

பிறப்பிக்கும் பூண்டுகமைளயும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படிரேய 
தங்களில் தங்கள் -ிமைதமையயுமைடய கனிகமைளக் தெகாடுக்கும் 
-ிருட்சங்கமைளயும் முமைளப்பித்தது; ரேத-ன் அது நல்�து என்று 
கண்டார்.

14 பின்பு ரேத-ன் பகலுக்கும் இ�வுக்கும் -ித்தியாசம் 
உண்டாகத்தக்கதாக -ானம் என்கிற ஆகாய -ி�ி-ிரே� சுடர்கள் 
உண்டாகக்கட-து, அமை-கள் அமைடயாளங்களுக்காகவும் 
கா�ங்கமைளயும் நாட்கமைளயும் -ருஷங்கமைளயும் 
குறிக்கிறதற்காகவும் இருக்கக்கட-து என்றார்.

16 ரேத-ன் பகமை� ஆளப் தெப�ிய சுடரும் இ�மை- ஆளச் சிறிய சுடரும் 
ஆகிய இ�ண்டு �கத்தான சுடர்கமைளயும் நட்சத்தி�ங்கமைளயும் 
உண்டாக்கினார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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18 பகமை�யும் இ�மை-யும் ஆளவும், தெ-ளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் 
-ித்தியாசம் உண்டாக்கவும், ரேத-ன் அமை-கமைள -ானம் என்கிற 
ஆகாய -ி�ி-ிரே� மை-த்தார்; ரேத-ன் அது நல்�து என்று கண்டார்.

21 ரேத-ன், �கா �ச்சங்கமைளயும் ஜ�த்தில் தங்கள் தங்கள் 
ஜாதியின்படிரேய தி�ளாய் ஜநிப்பிக்கப்பட்ட சக�-ித நீர் -ாழும் 
ஜந்துக்கமைளயும் சிறகுள்ள ஜாதி ஜாதியான 
சக�-ிதப்பட்சிகமைளயும் சிருஷ்டித்தார்; ரேத-ன் அது நல்�து என்று 
கண்டார்.

24 பின்பு ரேத-ன்: பூ�ியானது ஜாதிஜாதியான ஜீ-ஜந்துக்களாகிய 
நாட்டு �ிருகங்கமைளயும், ஊரும் பி�ாணிகமைளயும், காட்டு 
�ிருகங்கமைளயும் ஜாதிஜாதியாகப் பிறப்பிக்கக்கட-து என்றார்; 
அது அப்படிரேய ஆயிற்று.

25 ரேத-ன் பூ�ியிலுள்ள ஜாதிஜாதியான காட்டு �ிருகங்கமைளயும் 
ஜாதிஜாதியான நாட்டு �ிருகங்கமைளயும், பூ�ியில் ஊரும் 
பி�ாணிகள் எல்�ா-ற்மைறயும் உண்டாக்கினார்; ரேத-ன் அது 
நல்�து என்று கண்டார்.

26 பின்பு ரேத-ன்: ந�து சாய�ாகவும் ந�து ரூபத்தின்படிரேயயும் 
�னுஷமைன உண்டாக்குரே-ா�ாக; அ-ர்கள் சமுத்தி�த்தின் 
�ச்சங்கமைளயும், ஆகாயத்துப் பறமை-கமைளயும், 
�ிருகஜீ-ன்கமைளயும், பூ�ியமைனத்மைதயும், பூ�ியின்ரே�ல் ஊரும் 
சக�ப் பி�ாணிகமைளயும் ஆளக்கட-ர்கள் என்றார்.

27 ரேத-ன் தம்முமைடய சாய�ாக �னுஷமைனச் சிருஷ்டித்தார், 
அ-மைனத் ரேத-சாய�ாகரே- சிருஷ்டித்தார், ஆணும் தெபண்ணு�ாக 
அ-ர்கமைளச் சிருஷ்டித்தார்.

30 பூ�ியிலுள்ள சக� �ிருகஜீ-ன்களுக்கும், ஆகாயத்திலுள்ள சக� 
பறமை-களுக்கும், பூ�ியின்ரே�ல் ஊரும் பி�ாணிகள் 
எல்�ா-ற்றிற்கும் பசுமை�யான சக� பூண்டுகமைளயும் ஆகா��ாகக் 
தெகாடுத்ரேதன் என்றார்; அது அப்படிரேய ஆயிற்று.

31 அப்தெபாழுது ரேத-ன் தாம் உண்டாக்கின எல்�ா-ற்மைறயும் 
பார்த்தார், அது �ிகவும் நன்றாயிருந்தது; சாயங்கா�மும் 
-ிடியற்கா�மு�ாகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று.

2. ஏசாயா 11 : 1, 10

1 ஈசாதெயன்னும் அடி��த்திலிருந்து ஒரு துளிர் ரேதான்றி, அ-ன் 
ரே-ர்களிலிருந்து ஒரு கிமைள எழும்பிச் தெசழிக்கும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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10 அக்கா�த்திரே�, ஜனங்களுக்குக் தெகாடியாக நிற்கும் ஈசாயின் 
ரே-ருக்காக ஜாதிகள் -ிசா�ித்துக் ரேகட்பார்கள்; அ-ருமைடய 
தாப�ஸ்த�ம் �கிமை�யாயிருக்கும்,

3. லூக்கா 4 : 1 (�ற்றும் இரேயசு) �ட்டும், 17 (இது 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது), 18

1 �ற்றும் இரேயசு ...
17 ... அ-ர் புஸ்தகத்மைத -ி�ித்தரேபாது அது எழுதப்பட்டது:
18 கர்த்தருமைடய ஆ-ியான-ர் என்ரே�லிருக்கிறார்; த�ித்தி�ருக்குச் 

சு-ிரேசஷத்மைதப் பி�சங்கிக்கும்படி என்மைன 
அபிரேஷகம்பண்ணினார்; இருதயம் நருங்குண்ட-ர்கமைளக் 
குண�ாக்கவும், சிமைறப்பட்ட-ர்களுக்கு -ிடுதமை�மையயும், 
குருடருக்குப் பார்மை-மையயும் பி�சித்தப்படுத்தவும், 
தெநாறுங்குண்ட-ர்கமைள -ிடுதமை�யாக்கவும்,

4. �த்ரேதயு 4 : 23, 24

23 பின்பு, இரேயசு கலிரே�யா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அ-ர்களுமைடய 

தெஜப ஆ�யங்களில் உபரேதசித்து, �ாஜ்யத்தின் சு-ிரேசஷத்மைதப் 

பி�சங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சக� -ியாதிகமைளயும்

சக� ரேநாய்கமைளயும் நீக்கிச் தெசாஸ்த�ாக்கினார்.
24 அ-ருமைடய கீர்த்தி ச ீ�ியா எங்கும் பி�சித்த�ாயிற்று. அப்தெபாழுது 

ப�-ித -ியாதிகமைளயும் ரே-தமைனகமைளயும் அமைடந்திருந்த சக� 

பிணியாளிகமைளயும், பிசாசு பிடித்த-ர்கமைளயும் 
சந்தி�ரே�ாகிகமைளயும் தி�ிர்-ாதக்கா�மை�யும் அ-�ிடத்தில் 

தெகாண்டு-ந்தார்கள். அ-ர்கமைளச் தெசாஸ்த�ாக்கினார்.

5. �த்ரேதயு 9 : 18-25

18 அ-ர் இமை-கமைள அ-ர்களுக்குச் தெசால்லிக்தெகாண்டிருக்மைகயில், 
தமை�-ன் ஒரு-ன் -ந்து அ-மை�ப்பணிந்து: என் �கள் 
இப்தெபாழுதுதான் ��ித்துப்ரேபானாள்; ஆகிலும் நீர் -ந்து 
அ-ள்ரே�ல் உ�து மைகமைய மை-யும், அப்தெபாழுது பிமைழப்பாள் 
என்றான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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19 இரேயசு எழுந்து, தம்முமைடய சீஷரே�ாடுங்கூட அ-ன் பின்ரேன 
ரேபானார்.

20 அப்தெபாழுது, பன்னி�ண்டு -ருஷ�ாய்ப் தெபரும்பாடுள்ள ஸ்தி�ீ:
21 நான் அ-ருமைடய -ஸ்தி�த்மைதயாகிலும் தெதாட்டால் 

தெசாஸ்த�ாரே-ன் என்று தன் உள்ளத்தில் எண்ணிக்தெகாண்டு, அ-ர்
பின்னாரே� -ந்து, அ-ருமைடய -ஸ்தி�த்தின் ஓ�த்மைதத் தெதாட்டாள்.

22 இரேயசு திரும்பி, அ-மைளப் பார்த்து: �கரேள, திடன் தெகாள், உன் 
-ிசு-ாசம் உன்மைன இ�ட்சித்தது என்றார். அந்ரேந�ம்முதல் அந்த 
ஸ்தி� ீ தெசாஸ்த�ானாள்.

23 இரேயசு-ான-ர் தமை�-னுமைடய வீட்டிரே� -ந்து, தாமை� 
ஊதுகிற-ர்கமைளயும், இமை�கிற ஜனங்கமைளயும் கண்டு:

24 -ி�குங்கள், இந்தச் சிறுதெபண் ��ிக்க-ில்மை�, 
நித்திமை�யாயிருக்கிறாள் என்றார். அதற்காக அ-மை�ப்பார்த்து 
நமைகத்தார்கள்.

25 ஜனங்கள் தெ-ளிரேய து�த்தப்பட்டபின்பு, அ-ர் உள்ரேள பி�ரே-சித்து 
அந்தச் சிறுதெபண்ணின் மைகமையப்பிடித்தார்; உடரேன அ-ள் 
எழுந்திருந்தாள்.

6. 2 பகா�ிந்தியர் 4 : 6, 8, 9, 16-18

6 இருளிலிருந்து தெ-ளிச்சத்மைதப் பி�காசிக்கச்தெசான்ன ரேத-ன் 
இரேயசு-ின் முகத்திலுள்ள த�து �கிமை�யின் அறி-ாகிய 
ஒளிமையத் ரேதான்றப்பண்ணும்தெபாருட்டாக, எங்கள் 
இருதயங்களிரே� பி�காசித்தார்.

8 நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் தெநருக்கப்பட்டும் 
ஒடுங்கிப்ரேபாகிறதில்மை�; க�க்க�மைடந்தும் 
�னமுறி-மைடகிறதில்மை�;

9 துன்பப்படுத்தப்பட்டும் மைக-ிடப்படுகிறதில்மை�; கீரேழ தள்ளப்பட்டும்
�டிந்து ரேபாகிறதில்மை�.

16 ஆனபடியினாரே� நாங்கள் ரேசார்ந்துரேபாகிறதில்மை�; எங்கள் 
புறம்பான �னுஷனானது அழிந்தும், உள்ளான �னுஷனானது 
நாளுக்குநாள் புதிதாக்கப்படுகிறது.

17 ரே�லும் காணப்படுகிறமை-கமைளயல்�, காணப்படாதமை-கமைள 
ரேநாக்கியிருக்கிற ந�க்கு அதிசீக்கி�த்தில் நீங்கும் இரே�சான 
நம்முமைடய உபத்தி�-ம் �ிகவும் அதிக�ான நித்திய கன�கிமை�மைய
உண்டாக்குகிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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18 ஏதெனனில், காணப்படுகிறமை-கள் அநித்திய�ானமை-கள், 
காணப்படாதமை-கரேளா நித்திய�ானமை-கள்.

7. �த்ரேதயு 5 : 48

48 ஆமைகயால், ப�ரே�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூ�ண 
சற்குண�ாயிருக்கிறதுரேபா�, நீங்களும் பூ�ண 
சற்குண�ாயிருக்கக்கடவீர்கள்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆரே�ாக்கியம்

1. 85 : 30-32

சிறந்த ஆசி�ியர் கா�ணம் �ற்றும் -ிமைளவு இ�ண்மைடயும் 
அறிந்திருந்தார், உண்மை� தன்மைனத் தெதாடர்புதெகாள்கிறது என்பமைத 
அறிந்திருந்தார், ஆனால் ஒருரேபாதும் பிமைழமைய அளிக்க-ில்மை�.

2. 518 : 24-6

ஆதியாக�ம் 1. 31. அப்தெபாழுது ரேத-ன் தாம் உண்டாக்கின 
எல்�ா-ற்மைறயும் பார்த்தார், அது �ிகவும் நன்றாயிருந்தது; 
சாயங்கா�மும் -ிடியற்கா�மு�ாகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று.

தெதய்வீக ரேகாட்பாடு, அல்�து ஆ-ி, அமைனத்மைதயும் பு�ிந்துதெகாண்டு 
தெ-ளிப்படுத்துகிறது, எனரே- அமைன-ரும் தெதய்வீக ரேகாட்பாடு 
பூ�ண�ாக இருப்பமைதப் ரேபா�ரே- முழுமை�யாய் இருக்க ரே-ண்டும். 
ஆ-ிக்கு எதுவும் புதிதல்�. எல்�ா-ற்மைறயும் எழுதிய-ர், நித்திய 
�னதிற்கு எதுவும் புதுமை�யாக இருக்க முடியாது, அ-ர் 
நித்தியத்திலிருந்து அ-ருமைடய தெசாந்த கருத்துக்கமைள அறிந்த-ர். 
தெதய்-ம் அ-�து ரே-மை�யில் திருப்தி அமைடந்தது. ஆன்�ீக பமைடப்பு 
அ-ருமைடய எல்மை�யற்ற தன்னிமைறவு �ற்றும் அழியாத ஞானத்தின் 
-ளர்ச்சியாகவும், தெ-ளிப்பாடாகவும் இருந்ததால், அ-ர் எப்படி 
ரே-று-ித�ாக இருக்க முடியும்?

3. 472 : 24 (அமைனத்தும்)-30

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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எல்�ா யதார்த்தங்களும் கடவுளிலும் அ-ருமைடய பமைடப்பிலும்,
இணக்க�ான �ற்றும் நித்திய�ானமை-. அ-ர் உரு-ாக்கு-து நல்�து,
ரே�லும் அ-ர் பமைடத்த அமைனத்மைதயும் தெசய்கிறார்.  ஆகரே-,  பா-ம்,
ரேநாய் அல்�து ��ணம் ஆகிய-ற்றின் ஒரே� யதார்த்தம்,  கடவுள்
அ-ர்களின் �ாறுரே-டத்மைத அகற்றும் -மை�,  உண்மை�யற்றமை-
�னிதனுக்கு உண்மை�யானமை-,  த-றான நம்பிக்மைக என்று
ரேதான்றுகிறது.  அமை- உண்மை�யல்�,  ஏதெனன்றால் அமை-
கடவுளிட�ிருந்து இல்மை�.

4. 286 : 21-26

கடவுளின் எண்ணங்கள் ப�ிபூ�ண�ானமை-, நித்திய�ானமை-, 
தெபாருள் �ற்றும் -ாழ்க்மைக. தெபாருள் �ற்றும் தற்காலிக எண்ணங்கள் 
�னிதர்கள், பிமைழமைய உள்ளடக்கியது, கடவுள், ஆ-ி �ட்டுரே� கா�ணம்
என்பதால், அ-ர்களுக்கு ஒரு தெதய்வீக கா�ணம் இல்மை�. தற்காலிக 
�ற்றும் தெபாருள் பின்னர் ஆ-ியின் பமைடப்புகள் அல்�. அமை- ஆன்�ீக
�ற்றும் நித்தியத்தின் கள்ளத்தன�ானமை-.

5. 239 : 23-32

��ண �னம் என்பது �னித ரேநாக்கங்களின் ஒப்புக்தெகாள்ளப்பட்ட 
இருக்மைக. இது தெபாருள் கருத்துக்கமைள உரு-ாக்குகிறது �ற்றும் 
உடலின் ஒவ்தெ-ாரு �ாறுபட்ட தெசயமை�யும் உரு-ாக்குகிறது. தெதய்வீக 
�னதில் இருந்து தெசயல் தெதாடர்ந்தால், தெசயல் இணக்க�ானது. 
த-றான �னதில் இருந்து -ந்தால், அது �ாறுபட்டது �ற்றும் பா-ம், 
ரேநாய், ��ணம் ஆகிய-ற்றில் முடிகிறது. அந்த இ�ண்டு எதிர் 
ஆதா�ங்களும் ஒருரேபாதும் நீரூற்று அல்�து நீரே�ாட்டத்தில் 
ஒன்றிமைண-தில்மை�. ப�ிபூ�ண �னம் ப�ிபூ�ணத்மைத அனுப்புகிறது, 
ஏதெனன்றால் கடவுள் �னம். அபூ�ண ��ண �னம் அதன் தெசாந்த 
ஒற்றுமை�மைய அனுப்புகிறது, அதில் புத்திசாலி "எல்�ாம் வீண்" என்று 
கூறினார்.

6. 243 : 25-18

உண்மை�க்கு பிமைழயின் உணர்வு இல்மை�.  காதலுக்கு தெ-றுப்பு
உணர்வு இல்மை�.  -ாழ்க்மைகக்கு ��ணத்துடன் கூட்டு இல்மை�.
உண்மை�,  -ாழ்க்மைக �ற்றும் அன்பு ஆகியமை- தங்கமைளப்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: கடவுள் ஒரே� கா�ணமும் பமைடப்பாளரும்

ரேபா�ல்�ா�ல் எல்�ா-ற்மைறயும் அழிக்கும் ஒரு சட்ட�ாகும்,
ஏதெனன்றால் அமை- கடவுமைளத் த-ி� ரே-று எமைதயும்
அறி-ிக்க-ில்மை�.

ரேநாய், பா-ம், ��ணம் ஆகியமை- -ாழ்க்மைகயின் ப�ன்கள் அல்�. 
அமை- சத்தியத்மைத அழிக்கும் உள்ளார்ந்தமை-. ப�ிபூ�ண�ானது 
அபூ�ணத்மைத உயிரூட்டாது. கடவுள் நல்�-ர், அமைன-�ின் நீரூற்று 
என, அ-ர் தார்�ீக அல்�து உடல் �ீதியான குமைறபாட்மைட 
உரு-ாக்க-ில்மை�; எனரே- இத்தமைகய குமைறபாடு 
உண்மை�யானதல்�, ஆனால் �ாமைய, பிமைழயின் �ி�ாசு. தெதய்வீக 
அறி-ியல் இந்த �கத்தான உண்மை�கமைள தெ-ளிப்படுத்துகிறது. 
அ-ர்களின் அடிப்பமைடயில் இரேயசு -ாழ்க்மைகமைய நிரூபித்தார், எந்த 
-மைகயிலும் பிமைழமைய அஞ்சரே-ா கீழ்ப்படியரே-ா இல்மை�.

தெதாட்டிலுக்கும் கல்�மைறக்கும் இமைடயில் காணப்படு-திலிருந்து 
�னிதமைனப் பற்றிய ந�து கருத்தாக்கங்கள் அமைனத்மைதயும் நாம் 
தெபற்றுக் தெகாண்டால், �கிழ்ச்சிக்கும் நன்மை�க்கும் �னிதனுக்கு 
நிமை�த்திருக்காது, புழுக்கள் அ-மைன �ாம்சத்திலிருந்து 
தெகாள்மைளயடிக்கும்; ஆனால் பவுல் எழுதுகிறார்: "கிறிஸ்து 
இரேயசு-ினாரே� ஜீ-னுமைடய ஆ-ியின் பி��ாணம் என்மைனப் பா-ம் 
��ணம் என்பமை-களின் பி��ாணத்தினின்று -ிடுதமை�யாக்கிற்ரேற."

பிறப்பு,  முதிர்ச்சி �ற்றும் சிமைதவுக்கு உட்படும் �னிதன் �ிருகங்கள்
�ற்றும் காய்கறிகமைளப் ரேபான்றது, -  சிமைதவு சட்டங்களுக்கு உட்பட்டது.
�னிதன் தனது ஆ�ம்ப கட்டத்தில் தூசி தெகாண்டிருந்தால்,  அ-ன்
இறுதியில் அ-னது பழமை�யான நிமை�க்குத் திரும்புகிறான் என்ற
கருதுரேகாமைள நாம் ஒப்புக் தெகாள்ள�ாம்; ஆனால் �னிதன் ஒருரேபாதும்
�னிதமைன -ிட அதிக�ாகரே-ா குமைற-ாகரே-ா இருந்ததில்மை�.

7. 275 : 10-19

அதன் -ிஞ்ஞானத்தில் இருப்பதன் யதார்த்தத்மைதயும் ஒழுங்மைகயும் 
பு�ிந்துதெகாள்ள, கடவுமைள உண்மை�யில் உள்ள எல்�ா-ற்றிற்கும் 
தெதய்வீக ரேகாட்பாடாகக் கருது-தன் மூ�ம் நீங்கள் தெதாடங்க ரே-ண்டும். 
ஆ-ி, -ாழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு, ஒன்றாக ஒன்றிமைணத்தல், �ற்றும் 
கடவுளுக்கான ரே-த தெபயர்கள். அமைனத்து தெபாருள், புத்திசாலித்தனம், 
ஞானம், இருப்பது, அழியாத தன்மை�, கா�ணம் �ற்றும் -ிமைளவு 
ஆகியமை- கடவுளுக்கு தெசாந்த�ானது. இமை- அ-ருமைடய 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பண்புக்கூறுகள், எல்மை�யற்ற தெதய்வீக ரேகாட்பாடு, அன்பின் நித்திய 
தெ-ளிப்பாடுகள். அ-ருமைடய ஞானத்மைதத் த-ி� ரே-று எந்த ஞானமும் 
ஞான�ானது அல்�; எந்த உண்மை�யும் உண்மை� இல்மை�, எந்த அன்பும்
அழகானது அல்�, எந்த -ாழ்க்மைகயும் தெதய்வீக�ானது அல்�; எந்த 
நன்மை�யும் இல்மை�, ஆனால் நல்� கடவுள் தருகிறார்.

8. 205 : 7-12

தெபாருளில் உயிர் இருக்கிறது என்றும்,  பா-ம்,  ரேநாய்,  ��ணம்
ஆகியமை- கடவுளின் பமைடப்புகள் என்றும் நம்பு-தில் பிமைழ எப்ரேபாது
�மைறக்கப்படும்?  -ிஷயத்திற்கு புத்திசாலித்தனம்,  -ாழ்க்மைக அல்�து
உணர்வு இல்மை� என்பமைதயும்,  எல்�ா துன்பங்களுக்கும் எதிர்
நம்பிக்மைகதான் -ள�ான ஆதா�ம் என்பமைதயும் எப்ரேபாது பு�ிந்து
தெகாள்ள முடியும்?

9. 207 : 20-26

ஒரே� ஒரு முதன்மை� கா�ணம் இருக்கிறது.  எனரே- ரே-று எந்த
கா�ணத்திலிருந்தும் எந்த -ிமைளவும் இருக்க முடியாது,  ரே�லும் இந்த
தெப�ிய �ற்றும் ஒரே� கா�ணத்திலிருந்து தெதாட�ாத எந்ததெ-ாரு
யதார்த்தமும் இருக்க முடியாது.  பா-ம்,  ரேநாய்,  ரேநாய் �ற்றும் இறப்பு
ஆகியமை- அறி-ியலுக்கு தெசாந்த�ானமை- அல்�.  அமை- பிமைழகள்,
அமை- உண்மை�,  -ாழ்க்மைக அல்�து காதல் இல்�ாதமைத
முன்மை-க்கின்றன.

10.   200 : 16-19

இருப்பது -ிஞ்ஞானத்தில் உள்ள தெப�ிய உண்மை�, உண்மை�யான 
�னிதர், எப்ரேபாதும், எப்ரேபாதும் பூ�ண�ாக இருப்பார் என்பது �றுக்க 
முடியாதது; ஏதெனன்றால், �னிதன் கடவுளின் உரு-�ாக, 
பி�திபலிப்பாக இருந்தால், அ-ன் தமை�கீழாகரே-ா, தமை�கீழாகரே-ா 
இல்மை�, ஆனால் ரேநர்மை�யான-னாகவும், கடவுமைளப் 
ரேபான்ற-னாகவும் இருக்கிறான்.

11.   276 : 17-24

கடவுள் �ட்டுரே� �னம் �ற்றும் -ாழ்க்மைக என்று ஒப்புக் 
தெகாள்ளப்பட்டால், பா-த்திற்கும் ��ணத்திற்கும் எந்த -ாய்ப்பும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இல்மை�. ப�ரே�ாகத்திலுள்ள நம்முமைடய பிதா ப�ிபூ�ண�ாக 
இருப்பமைதப் ரேபா� எவ்-ாறு ப�ிபூ�ண�ாக இருக்க ரே-ண்டும் என்பமைத 
நாம் அறி-ியலில் கற்றுக் தெகாள்ளும்ரேபாது, சிந்தமைன புதிய �ற்றும் 
ஆரே�ாக்கிய�ான ரேசனல்களாக �ாற்றப்படுகிறது, - அழியாத 
-ிஷயங்கமைளப் பற்றி சிந்திப்பமைத ரேநாக்கி, தெபாருளிலிருந்து -ி�கி, 
இணக்க�ான �னிதன் உட்பட பி�பஞ்சத்தின் ரேகாட்பாட்டிற்கு.

12.   476 : 32-5

இரேயசு அறி-ியலில் ப�ிபூ�ண �னிதமை�க் கண்டார், அ-ர் பா-முள்ள 
�னிதனுக்கு �னிதர்களுக்குத் ரேதான்றும் இடத்தில் ரேதான்றினார். இந்த 
ப�ிபூ�ண �னிதனில் இ�ட்சகர் கடவுளின் தெசாந்த சாயமை�க் கண்டார், 
�னிதமைனப் பற்றிய இந்த ச�ியான பார்மை- ரேநாயுற்ற-ர்கமைளக் 
குணப்படுத்தியது. இவ்-ாறு இரேயசு ரேத-னுமைடய �ாஜ்யம் அப்படிரேய, 
உ�களா-ியது, �னிதன் தூய்மை�யான-ன், ப�ிசுத்த�ான-ன் என்று 
கற்பித்தார்.

13.    205 : 12-13

கடவுள் அமைனத்மைதயும் �னதின் மூ��ாகப் பமைடத்து, அமைனத்மைதயும் 
ப�ிபூ�ண�ாகவும் நித்திய�ாகவும் பமைடத்தார்.

தினச�ி கடமை�கள்

-ழங்கிய-ர் ரே��ி ரேபக்கர் எடி

தினச�ி பஜபம்

ஒவ்தெ-ாரு நாளும் தெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்தெ-ாரு
உறுப்பின�ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய �ாஜ்யம் -ா;"  தெதய்வீக சத்தியம்,
-ாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகிய-ற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�தெபறட்டும்,  எல்�ா
பா-ங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து -ி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய -ார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத -ளப்படுத்தி, அ-ற்மைற ஆளட்டும்!

சர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 4

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தமை�ப்ப: கடவுள் ஒரே� கா�ணமும் பமைடப்பாளரும்

ரே>ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் ரேநாக்கங்கள் அல்�து தெசயல்கமைள
-ிரே�ாதரே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்ரேபா தூண்டக்கூடாது. அறி-ியலில்,
தெதய்வீக அன்பு �ட்டுரே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்த- -ிஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான -சதிகமைளயும்,  பா-த்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சரேகாத�த்து-ம்,  தெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகிய-ற்றிலும்
பி�திபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ரேதாறும்
க-னித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கத�ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆரே�ாசமைன,  தெசல்-ாக்கு தெசலுத்துதல் அல்�து த-றாக தெசல்-ாக்கு
தெசலுத்துதல் ஆகிய-ற்றிலிருந்து -ிடு-ிக்கப்பட ரே-ண்டும்.

சர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி��ிப்பு �னந� ஆரே�ாசமைனகளுக்கு எதி�ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் தெகாள்-து இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்தெ-ாரு உறுப்பின�ின்
கடமை�யாகும்,  ரே�லும் கடவுளுக்கும்,  அ-�து தமை�-ருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அ-ர் தெசய்ய ரே-ண்டிய கடமை�மைய �றக்கரே-ா
புறக்கணிக்கரே-ா கூடாது. அ-ருமைடய கி�ிமையகளால் அ-ர்
நியாயந்தீர்க்கப்படு-ார், நியாயப்படுத்தப்படு-ார் அல்�து கண்டிக்கப்படு-ார்.

சர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமை� 8, பி�ிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி��ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்த- அறி-ியல் ரேத-ா�யத்தால் 
தயா�ிக்கப்பட்டது. இது ரே��ி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபிளின் ரே-த ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்த- அறி-ியல் பாடப்புத்தகம், அறி-ியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரே-த-சனங்களிலிருந்து தெதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.


