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தமை�ப்ப — �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால்
உருவானதா?

ககால்டன் உமைர:  �ல்கியா 2: 10

"நம்மெ�ல்�ாருக்கும் ஒரேர பிதா இல்மை�ரேயா? ஒரேர ரேதவன் நம்மை�ச்
சிருஷ்டித்ததில்மை�ரேயா?"

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:  ஏசாயா 42: 5-9
உபாக�ம் 32: 6
சங்கதீம் 100: 3
சங்கதீம் 95: 6

5 வானங்கமை0ச் சிருஷ்டித்து, அமைவகமை0 விரித்து, பூ�ிமையயும், 
அதிரே� உற்பத்தியாகிறமைவகமை0யும் பரப்பினவரும், அதில் 
இருக்கிற ஜனத்துக்குக் சுவாசத்மைதயும், அதில் 
நட�ாடுகிறவர்களுக்கு ஆவிமையயும் மெகாடுக்கிறவரு�ான 
கர்த்தராகிய ரேதவன் மெசால்லுகிறதாவது.

6 நீர் குருடருமைடய கண்கமை0த் திறக்கவும், கட்டுண்டவர்கமை0க் 
காவலிலிருந்தும், இரு0ில் இருக்கிறவர்கமை0க் 
சிமைறச்சாமை�யிலிருந்தும் விடுவிக்கவும்,

7 கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்மை� அமைழத்து, உம்முமைடய 
மைகமையப்பிடித்து, உம்மை�த் தற்காத்து, உம்மை� ஜனத்திற்கு 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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உடன்படிக்மைகயாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒ0ியாகவும் 
மைவக்கிரேறன்.

8 நான் கர்த்தர், இது என் நா�ம்; என் �கிமை�மைய 
ரேவமெறாருவனுக்கும், என் துதிமைய விக்கிரகங்களுக்கும் 
மெகாரேடன்.

9 பூர்வகா�த்தில் மெதரிவிக்கப்பட்டமைவகள், இரேதா, 
நிமைறரேவற�ாயின; புதியமைவகமை0யும் நாரேன அறிவிக்கிரேறன்; 
அமைவகள் ரேதான்றாததற்கு முன்ரேன, அமைவகமை0 உங்களுக்குச் 
மெசால்லுகிரேறன்.

6 விரேவக�ில்�ாத �திமெகட்ட ஜனங்கரே0; இப்படியா கர்த்தருக்குப் 
பதி�0ிக்கிறீர்கள். உன்மைன ஆட்மெகாண்டபிதா அவரல்�வா? 
உன்மைன உண்டாக்கி உன்மைன நிமை�ப்படுத்தினவர் 
அவரல்�வா?

3 கர்த்தரேர ரேதவமெனன்று அறியுங்கள்; நாம் அல்�, அவரேர நம்மை� 
உண்டாக்கினார்; நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் ரே�ய்ச்சலின் 
ஆடுகளு�ாயிருக்கிரேறாம்.

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

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஏசாயா 44: 24

24 உன் �ீட்பரும், தாயின் கர்ப்பத்தில் உன்மைன 
உருவாக்கினவரு�ான கர்த்தர் மெசால்லுகிறதாவது: நாரேன 
எல்�ாவற்மைறயும் மெசய்கிற கர்த்தர், நான் ஒருவராய் 
வானங்கமை0 விரித்து, நாரேன பூ�ிமையப் பரப்பினவர்.

1. ஏசாயா 43: 1 (பயம்)-3 (க்கு:), 10-13, 15

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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1 இப்ரேபாதும் யாக்ரேகாரேப, உன்மைனச் சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரரேவரே� 
உன்மைன உருவாக்கினவரு�ாகிய கர்த்தர் மெசால்லுகிறதாவது 
பயப்படாரேத; உன்மைன �ீட்டுக்மெகாண்ரேடன்; உன்மைனப் ரேபர்மெசால்லி 
அமைழத்ரேதன்; நீ என்னுமைடயவன்.

2 நீ தண்ணீர்கமை0க் கடக்கும்ரேபாது நான் உன்ரேனாடு இருப்ரேபன்; நீ 
ஆறுகமை0க் கடக்கும்ரேபாது அமைவகள் உன்ரே�ல் புரளுவதில்மை�; நீ 
அக்கினியில் நடக்கும்ரேபாது ரேவகாதிருப்பாய்; அக்கினிஜுவாமை� 
உன்ரேபரில் பற்றாது.

3 நான் இஸ்ரரேவலின் பரிசுத்தரும், உன் இரட்சகரு�ாயிருக்கிற உன் 
ரேதவனாகிய கர்த்தர்; உன்மைன �ீட்கும்மெபாரு0ாக எகிப்மைதயும், 
உனக்கு ஈடாக எத்திரேயாப்பியாமைவயும் ரேசபாமைவயும் மெகாடுத்ரேதன்.

10 நாரேன அவமெரன்று நீங்கள் உணர்ந்து, என்மைன அறிந்து 
விசுவாசிக்கும்படிக்கு நீங்களும் நான் மெதரிந்துமெகாண்ட என் 
தாசனும் எனக்குச் சாட்சிக0ாயிருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்தர் 
மெசால்லுகிறார்; எனக்கு முன் ஏற்பட்ட ரேதவன் இல்மை�, 
எனக்குப்பின் இருப்பதும் இல்மை�.

11 நான், நாரேன கர்த்தர்; என்மைனயல்�ா�ல் ரட்சகர் இல்மை�.
12 நாரேன அறிவித்து, இரட்சித்து, வி0ங்கப்பண்ணிரேனன்; உங்க0ில் 

இப்படிச் மெசய்யத்தக்க அந்நிய ரேதவன் இல்மை�; நாரேன, ரேதவன் 
என்பதற்கு நீங்கள் எனக்குச் சாட்சிகள் என்று கர்த்தர் 
மெசால்லுகிறார்.

13 நாள் உண்டகாததற்கு முன்னும் நாரேன இருக்கிரேறன்; என் மைகக்குத் 
தப்புவிக்கத்தக்கவன் இல்மை�; நான் மெசய்கிறமைதத் தடுப்பவன் 
யார்?

15 நாரேன உங்கள் பரிசுத்தராகிய கர்த்தரும், இஸ்ரரேவலின் 
சிருஷ்டிகரும், உங்கள் ராஜாவு�ானவர்.

2. கயாவான் 1: 1-5, 10-14

1 ஆதியிரே� வார்த்மைத இருந்தது, அந்த வார்த்மைத 
ரேதவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்மைத ரேதவனாயிருந்தது.

2 அவர் ஆதியிரே� ரேதவரேனாடிருந்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.



 பக்கம் 4ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 19, 2022
தமை�ப்ப: �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

3 சக�மும் அவர் மூ��ாய் உண்டாயிற்று; உண்டானமெதான்றும் 
அவராரே�யல்�ா�ல் உண்டாகவில்மை�.

4 அவருக்குள் ஜவீன் இருந்தது, அந்த ஜவீன் �னுஷருக்கு 
ஒ0ியாயிருந்தது.

5 அந்த ஒ0ி இரு0ிரே� பிரகாசிக்கிறது; இரு0ானது அமைதப் 
பற்றிக்மெகாள்0வில்மை�.

10 அவர் உ�கத்தில் இருந்தார், உ�கம் அவர் மூ��ாய் உண்டாயிற்று. 
உ�கரே�ா அவமைர அறியவில்மை�.

11 அவர் த�க்குச் மெசாந்த�ானதிரே� வந்தார், அவருக்குச் 
மெசாந்த�ானவர்கரே0ா அவமைர ஏற்றுக்மெகாள்0வில்மை�.

12 அவருமைடய நா�த்தின்ரே�ல் விசுவாசமுள்0வர்க0ாய் அவமைர 
ஏற்றுக்மெகாண்டவர்கள் எத்தமைனரேபர்கரே0ா, அத்தமைன ரேபர்களும் 
ரேதவனுமைடய பிள்மை0க0ாகும்படி, அவர்களுக்கு 
அதிகாரங்மெகாடுத்தார்.

13 அவர்கள், இரத்தத்தினா�ாவது, �ாம்ச சித்தத்தினா�ாவது 
புருஷனுமைடய சித்தத்தினா�ாவது பிறவா�ல், ரேதவனாரே� 
பிறந்தவர்கள்.

14 அந்த வார்த்மைத �ாம்ச�ாகி, கிருமைபயினாலும் சத்தியத்தினாலும் 
நிமைறந்தவராய், ந�க்குள்ரே0 வாசம்பண்ணினார்; அவருமைடய 
�கிமை�மையக் கண்ரேடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒரேர ரேபறானவருமைடய 
�கிமை�க்கு ஏற்ற �கிமை�யாகரேவ இருந்தது.

3. 2 பகாரிந்தியர் 1: 2-4

2 நம்முமைடய பிதாவாகிய ரேதவனாலும், கர்த்தராகிய 
இரேயசுகிறிஸ்துவினாலும், உங்களுக்குக் கிருமைபயும் ச�ாதானமும் 
உண்டாவதாக.

3 ந�து கர்த்தராகிய இரேயசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய ரேதவனும், 
இரக்கங்க0ின் பிதாவும், சக�வித�ான ஆறுதலின் 
ரேதவனு�ாயிருக்கிறவருக்கு ஸ்ரேதாத்திரம்.

4 ரேதவனால் எங்களுக்கு அரு0ப்படுகிற ஆறுதலினாரே�, எந்த 
உபத்திரவத்தி�ாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், ஜூன் 19, 2022
தமை�ப்ப: �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

மெசய்யத் திராணியுள்0வர்க0ாகும்படி, எங்களுக்கு வரும் சக� 
உபத்திரவங்க0ிரே�யும் அவரேர எங்களுக்கு ஆறுதல்மெசய்கிறவர்.

4. கயாவான் 5: 2 (க்கு 1st ,), 5, 8, 9, 15, 16 (க்கு 1st ,), 17-20, 24, 26

2 எபிமெரய பாமைஷயிரே� மெபதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு கு0ம் 
எருசரே��ில் ஆட்டு வாசலினருரேக இருக்கிறது, அதற்கு ஐந்து 
�ண்டபங்களுண்டு.

5 முப்பத்மெதட்டு வருஷம் வியாதிமெகாண்டிருந்த ஒரு �னுஷன் அங்ரேக 
இருந்தான்.

8 இரேயசு அவமைன ரேநாக்கி: எழுந்திரு, உன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்மெகாண்டு நட என்றார்.

9 உடரேன அந்த �னுஷன் மெசாஸ்த�ாகி, தன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்மெகாண்டு, நடந்துரேபானான். அந்த நாள் 
ஓய்வுநா0ாயிருந்தது.

15 அந்த �னுஷன் ரேபாய், தன்மைனச் மெசாஸ்த�ாக்கினவர் இரேயசு 
என்று யூதர்களுக்கு அறிவித்தான்.

16 இரேயசு இமைவகமை0 ஓய்வுநா0ில் மெசய்தபடியால், யூதர்கள் 
அவமைரத் துன்பப்படுத்தி, அவமைரக் மெகாமை�மெசய்ய 
வமைகரேதடினார்கள்.

17 இரேயசு அவர்கமை0 ரேநாக்கி: என் பிதா இதுவமைரக்கும் 
கிரிமையமெசய்துவருகிறார். நானும் கிரிமையமெசய்துவருகிரேறன் 
என்றார்.

18 அவர் ஓய்வுநாள் கட்டமை0மைய �றீினது�ல்�ா�ல், ரேதவமைனத் 
தம்முமைடய மெசாந்தப் பிதா என்றுஞ்மெசால்லித் தம்மை� ரேதவனுக்குச் 
ச��ாக்கினபடியினாரே�, யூதர்கள் அவமைரக் மெகாமை�மெசய்யும்படி 
அதிக�ாய் வமைகரேதடினார்கள்.

19 அப்மெபாழுது இரேயசு அவர்கமை0 ரேநாக்கி: மெ�ய்யாகரேவ 
மெ�ய்யாகரேவ நான் உங்களுக்குச் மெசால்லுகிரேறன் பிதாவானவர் 
மெசய்யக் கு�ாரன் காண்கிறமெததுரேவா, அமைதரேயயன்றி, 
ரேவமெறான்மைறயும் தா�ாய்ச் மெசய்ய�ாட்டார்; அவர் எமைவகமை0ச் 
மெசய்கிறாரேரா, அமைவகமை0க் கு�ாரனும் அந்தப்படிரேய மெசய்கிறார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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தமை�ப்ப: �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

20 பிதாவானவர் கு�ாரனிடத்தில் அன்பாயிருந்து, தாம் 
மெசய்கிறமைவகமை0மெயல்�ாம் அவருக்குக் காண்பிக்கிறார்; நீங்கள் 
ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இமைவகமை0ப் பார்க்கிலும் மெபரிதான 
கிரிமையகமை0யும் அவருக்குக் காண்பிப்பார்.

24 என் வசனத்மைதக் ரேகட்டு, என்மைன அனுப்பினவமைர 
விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு; அவன் 
ஆக்கிமைனத்தீர்ப்புக்குட்படா�ல், �ரணத்மைதவிட்டு நீங்கி, 
ஜவீனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெ�ய்யாகரேவ மெ�ய்யாகரேவ 
உங்களுக்குச் மெசால்லுகிரேறன்.

26 ஏமெனனில், பிதாவானவர் தம்�ில் தாரே� 
ஜவீனுமைடயவராயிருக்கிறதுரேபா�, கு�ாரனும் தம்�ில்தாரே� 
ஜவீனுமைடயவராயிருக்கும்படி அருள் மெசய்திருக்கிறார்.

5. �த்கதயு 23: 9-12

9 பூ�ியிரே� ஒருவமைனயும் உங்கள் பிதா என்று மெசால்�ாதிருங்கள்; 
பரரே�ாகத்திலிருக்கிற ஒருவரேர உங்களுக்குப் பிதாவாயிருக்கிறார்.

10 நீங்கள் குருக்கள் என்றும் அமைழக்கப்படாதிருங்கள்; கிறிஸ்து 
ஒருவரேர உங்களுக்குக் குருவாயிருக்கிறார்.

11 உங்க0ில் மெபரியவனாயிருக்கிறவன் உங்களுக்கு 
ஊழியக்காரனாயிருக்கக்கடவன்.

12 தன்மைன உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான், தன்மைனத் 
தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான்.

6. லூக்கா 10: 21, 22

21 அந்த ரேவமை0யில் இரேயசு ஆவியிரே� க0ிகூர்ந்து: பிதாரேவ! 
வானத்துக்கும் பூ�ிக்கும் ஆண்டவரேர! இமைவகமை0 நீர் 
ஞானிகளுக்கும் கல்வி�ான்களுக்கும் �மைறத்து, பா�கருக்கு 
மெவ0ிப்படுத்தினபடியால் உம்மை� ஸ்ரேதாத்திரிக்கிரேறன்; ஆம், 
பிதாரேவ! இப்படிச் மெசய்வது உம்முமைடய திருவு0த்துக்குப் 
பிரிய�ாயிருந்தது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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தமை�ப்ப: �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

22 சக�மும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்புக்மெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது;
பிதா தவிர ரேவமெறாருவனும் கு�ாரன் இன்னாமெரன்று அறியான், 
கு�ாரனும், கு�ாரன் அவமைர எவனுக்கு மெவ0ிப்படுத்தச் 
சித்த�ாயிருக்கிறாரேரா அவனுந்தவிர, ரேவமெறாருவனும் பிதா 
இன்னாமெரன்று அறியான் என்றார்.

7. ஏசாயா 51: 1 (க்கு 3rd ,)

1 பின்பற்றி, கர்த்தமைரத் ரேதடுகிற நீங்கள் எனக்குச் மெசவிமெகாடுங்கள்;
நீங்கள் மெவட்டி எடுக்கப்பட்ட கன்�மை�மையயும்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 63 : 5-11

அறிவியலில் �னிதன் ஆவியின் சந்ததி. அழகான, நல்� �ற்றும் 
தூய்மை�யானமைவ அவரது வம்சாவ0ிமையச் ரேசர்ந்தமைவ. அவனுமைடய 
ரேதாற்றம், �னிதர்கமை0ப் ரேபால், �ிருகத்தன�ான உள்ளுணர்வில் 
இல்மை�, அல்�து புத்திசாலித்தனத்மைத அமைடவதற்கு முன் அவர் 
மெபாருள் நிமை�மை�கமை0க் கடக்கவில்மை�. ஆன்�ா என்பது 
அவனுமைடய ஆதியான �ற்றும் இறுதி ஆதாரம்; கடவுள் அவரது தந்மைத,
�ற்றும் வாழ்க்மைக அவரது இருப்பின் சட்டம்.

2. 31 : 4-11

�ாம்ச உறவுகமை0 இரேயசு ஒப்புக்மெகாள்0வில்மை�. அவர் கூறினார்: 
"பூ�ியில் யாமைரயும் உங்கள் தந்மைத என்று அமைழக்க ரேவண்டாம்: 
பரரே�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா ஒருவரேர." அவர் �ீண்டும் ரேகட்டார்: 
"என் தாய் யார், என் சரேகாதரர்கள் யார்," அவர்கள் தந்மைதயின் 
விருப்பத்மைத மெசய்கிறார்கள் என்பமைத குறிக்கிறது. அவர் எந்த 
�னிதமைரயும் தந்மைத என்று அமைழத்ததாக எங்க0ிடம் எந்த பதிவும் 
இல்மை�. அவர் ஆவியானவர், கடவுள், ஒரேர பமைடப்பா0ராகவும், எனரேவ 
அமைனவருக்கும் தந்மைதயாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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3. 555 : 16-32

கடவு0ின் பிரதிபலிப்பான �னிதனின் ரேதாற்றத்மைதத் ரேதடுவது, 
கடவு0ின் ரேதாற்றம், தன்னிமைறவு �ற்றும் நித்தியம் என்று 
விசாரிப்பமைதப் ரேபான்றது. சக்தியற்ற பிமைழ �ட்டுரே� ஆவிமைய 
மெபாருரே0ாடும், நன்மை� தீமை�ரேயாடும், அழியாமை�மைய �ரணத்ரேதாடும் 
இமைணக்க முயல்கிறது, ரே�லும் இந்த ரேபாலி ஒற்றுமை�மைய �னிதன் 
என்று அமைழக்கும், �னிதன் �னம் �ற்றும் மெபாருள் இரண்டின் சந்ததி, 
மெதய்வம் �ற்றும் �னிதரேநயம் இரண்மைடயும் ரேபா�. பமைடப்பு ஆன்�ீக 
அடிப்பமைடயில் தங்கியுள்0து. அபூரண�ாக �ாறக்கூடிய எமைதயும், 
கடவுள் பாவம் மெசய்யும் ஆற்றமை� வழங்குகிறார், அல்�து உண்மை� 
தவறு மெசய்யும் திறமைன அ0ிக்கிறது என்பமைத ஒப்புக்மெகாள்ளும்ரேபாது,
நாம் ந�து பரிபூரண தரத்மைத இழந்து, மெதய்வத்தின் சரியான கருத்மைத 
ஒதுக்கி மைவக்கிரேறாம். நம்முமைடய சிறந்த உதாரணம், இரேயசு, 
இருப்பின் தனிப்பட்ட மெவ0ிப்பாட்மைட �ீட்மெடடுக்க முடியும், அது 
�ரணத்தில் �மைறந்து ரேபாவதாகத் ரேதான்றியது. கடவுரே0 �னிதனின் 
உயிர் என்பமைத அறிந்த இரேயசு சிலுமைவயில் அமைறயப்பட்ட பிறகும் 
�ாறா�ல் காட்சிய0ித்தார்.

4. 544 : 13-17

அறிவியலில், �னம் மெபாருமை0 உற்பத்தி மெசய்யாது அல்�து மெபாருள் 
�னமைத உருவாக்காது. எந்த �ரண �னதுக்கும் பமைடக்கரேவா அழிக்கரேவா
வல்�மை�ரேயா உரிமை�ரேயா ஞானரே�ா இல்மை�. அமைனத்தும் ஒரேர 
�னதின் கட்டுப்பாட்டில் உள்0து, கடவுளும் கூட.

5. 262 : 27-6

�ரண முரண்பாட்டின் அடித்த0ம் �னிதனின் ரேதாற்றம் பற்றிய தவறான
உணர்வு. சரியாக மெதாடங்குவது சரியாக முடிப்பதாகும். மூமை0யில் 
மெதாடங்கும் ஒவ்மெவாரு கருத்தும் மெபாய்யாகத் மெதாடங்குகிறது. 
மெதய்வீக �னம் �ட்டுரே� இருப்பதற்கான ஒரேர காரணம் அல்�து 
மெகாள்மைக. காரணம் மெபாரு0ிரே�ா, சாவு �னத்திரே�ா அல்�து உடல் 
வடிவிரே�ா இல்மை�.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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�னிதர்கள் அகங்காரவாதிகள். அவர்கள் தங்கமை0 சுதந்திர�ான 
மெதாழி�ா0ர்கள், தனிப்பட்ட எழுத்தா0ர்கள் �ற்றும் மெதய்வம் 
உருவாக்காத அல்�து உருவாக்க முடியாத ஒன்மைற 
உருவாக்குவதற்கான சலுமைக மெபற்றவர்கள் என்று நம்புகிறார்கள். 
�ரண �னதின் பமைடப்புகள் மெபாருள். அழியாத ஆன்�ீக �னிதன் 
�ட்டுரே� பமைடப்பின் உண்மை�மையக் குறிக்கிறது.

6. 547 : 19-22

மெபாருள் பரிணா�ம் என்பது மெபரிய முதல் காரணம் மெபாரு0ாக �ாற 
ரேவண்டும், பின்னர் �னதிற்குத் திரும்ப ரேவண்டும் அல்�து தூசி �ற்றும் 
ஒன்று�ில்�ாத நிமை�க்குச் மெசல்� ரேவண்டும் என்பமைதக் குறிக்கிறது.

7. 524 : 28-29

ஸ்பிரிட் அதன் எதிர், மெபாருமை0 பரிணா�ப்படுத்தி, பாவம் �ற்றும் 
துன்பம் மெசய்யும் திறமைன மெகாடுக்க முடியு�ா?

8. 69 : 2-7

�னிதனும் பிரபஞ்சமும் ஆன்�ாவிலிருந்து உருவானமைவ என்ற 
அறிவியல் உண்மை�, மெதய்வீக அறிவியலில் உறுதியானது, பாவம் 
�ற்றும் ரேநாயின் உணர்மைவ இழப்பதால் �ட்டுரே� �னிதர்கள் 
ஆரேராக்கிய உணர்மைவப் மெபறுகிறார்கள் என்பதற்கான சான்றாகும். 
�னிதன் ஒரு பமைடப்பா0ி என்று நம்பும் �னிதர்க0ால் கடவு0ின் 
பமைடப்மைப ஒருரேபாதும் புரிந்து மெகாள்0 முடியாது.

9. 178 : 8 �ட்டுக�, 18-27

பரம்பமைர என்பது ஒரு சட்டம் அல்�.

�ரண �னம், மெபாரு0ில் உணர்வின் அடிப்பமைடயில் மெசயல்படுவது, 
வி�ங்கு காந்தம்; ஆனால் இந்த �னம் என்று அமைழக்கப்படும், அதில் 
இருந்து எல்�ா தீமை�களும் வருகின்றன, அது தனக்குத்தாரேன 
முரண்படுகிறது, ரே�லும் இறுதியாக அறிவியலில் மெவ0ிப்படுத்தப்படும் 
நித்திய உண்மை� அல்�து மெதய்வீக �னத்திற்கு அடிபணிய ரேவண்டும். 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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(இங்கிருந்து மெ�ாழிமெபயர்க்கவும்). கிறித்துவ அறிவியமை�ப் பற்றிய 
ந�து புரிதலின் விகிதத்தில், நாம் பரம்பமைர நம்பிக்மைக, மெபாருள் 
அல்�து வி�ங்கு காந்தவியல் ஆகியவற்றில் உள்0 �னதின் 
நம்பிக்மைகயிலிருந்து விடுபடுகிரேறாம்; அழியாத நிமை� பற்றிய ந�து 
ஆன்�ீக புரிதலின் விகிதத்தில் அதன் கற்பமைன சக்தியின் பாவத்மைத 
நிராயுதபாணியாக்குகிரேறாம்.

10.   259 : 22-31

�ரண சிந்தமைன அதன் மெசாந்த உருவங்கமை0 கடத்துகிறது, ரே�லும் 
�னித �ாமையகளுக்குப் பிறகு அதன் சந்ததிகமை0 உருவாக்குகிறது. 
கடவுள், ஆவி, ஆவிக்குரிய வமைகயில் மெசயல்படுகிறார், மெபாருள் 
ரீதியாக அல்�. மூமை0 அல்�து மெபாருள் ஒருரேபாதும் �னிதக் கருத்மைத
உருவாக்கவில்மை�. அதிர்வு என்பது புத்திசாலித்தனம் அல்�; எனரேவ 
அது ஒரு பமைடப்பா0ி அல்�. அழியாத கருத்துக்கள், தூய்மை�யான, 
பரிபூரண�ான �ற்றும் நீடித்தமைவ, மெதய்வீக அறிவியலின் மூ�ம் 
மெதய்வீக �னத்தால் அனுப்பப்படுகின்றன, இது சத்தியத்துடன் 
பிமைழமைய சரிமெசய்து, ஆன்�ீக எண்ணங்கள், மெதய்வீக கருத்துக்கள் 
ஆகியவற்மைறக் ரேகாருகிறது, அமைவ இணக்க�ான முடிவுகமை0த் தரும்.

11.   257 : 12-21

�னம் தனது மெசாந்த உருவத்மைத ரேயாசமைனக0ில் உருவாக்குகிறது, 
ரே�லும் ஒரு ரேயாசமைனயின் மெபாருள் அறிவார்ந்த விஷயத்தின் 
கூறப்படும் மெபாரு0ாக இருந்து மெவகு மெதாமை�வில் உள்0து. எனரேவ 
தந்மைதயின் �னம் மெபாரு0ின் தந்மைத அல்�. மெபாருள் உணர்வுகள் 
�ற்றும் �னித கருத்துக்கள் ஆன்�ீக கருத்துக்கமை0 மெபாருள் 
நம்பிக்மைகக0ாக மெ�ாழிமெபயர்க்கும், ரே�லும் எல்மை�யற்ற 
மெகாள்மைகக்கு பதி�ாக ஒரு �ானுடவியல் கடவுள் - ரேவறுவித�ாகக் 
கூறினால், மெதய்வீக அன்பு - �மைழயின் தந்மைத, "அவர் து0ிகமை0ப் 
மெபற்றவர். பனி", அவர் "அவரது பருவத்தில் �ஸ்ஸரேராத்மைத" மெகாண்டு 
வருகிறார், ரே�லும் "ஆர்க்டரமைஸ அவரது �கன்களுடன்" 
வழிநடத்துகிறார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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12.   135 : 9-10

மெதய்வீக சக்திமையப் பயன்படுத்துவதற்கு ஆன்�ீக பரிணா�ம் �ட்டுரே� 
தகுதியானது.

13.   264 : 13-31

�னிதர்கள் கடவுள் �ற்றும் �னிதமைனப் பற்றிய சரியான பார்மைவகமை0ப் 
மெபறும்ரேபாது, முன்பு கண்ணுக்குத் மெதரியாத ப� பமைடப்புப் மெபாருட்கள் 
மெதரியும். வாழ்க்மைக என்பது ஆவி என்பமைத நாம் உணரும்ரேபாது, 
மெபாரு0ிலும் அல்�து மெபாரு0ிலும் இல்மை�, இந்த புரிதல் சுய-
முழுமை�யாக விரிவமைடயும், எல்�ாவற்மைறயும் கடவு0ில் காண�ாம், 
நல்�து, ரேவறு எந்த உணர்வும் ரேதமைவயில்மை�.

ஆன்�ாவும் அதன் அமை�ப்புகளும் �ட்டுரே� இருப்பதற்கான உண்மை�கள். 
ஆவியின் நுண்ரேணாக்கின் கீழ் மெபாருள் �மைறந்துவிடும். பாவம் 
சத்தியத்தால் தாங்கப்படாது, ரேநாயும் �ரணமும் இரேயசுவால் 
மெவல்�ப்பட்டன, அவர் அவற்மைற பிமைழயின் வடிவங்கள் என்று 
நிரூபித்தார். ஆன்�ீக வாழ்வும் ஆசீர்வாதமும் �ட்டுரே� சான்றுகள், இதன் 
மூ�ம் நாம் உண்மை�யான இருப்மைப அமைடயா0ம் காண முடியும் �ற்றும் 
அமைனத்மைதயும் உறிஞ்சும் ஆன்�ீக அன்பிலிருந்து வரும் மெசால்� 
முடியாத அமை�திமைய உணர முடியும்.

நாம் கிறிஸ்தவ அறிவியலில் வழிமையக் கற்றுக்மெகாண்டு, �னிதனின் 
ஆன்�ீகத்மைத அமைடயா0ம் காணும்ரேபாது, கடவு0ின் பமைடப்மைபக் கண்டு 
புரிந்துமெகாள்ரேவாம் - பூ�ி �ற்றும் வானம் �ற்றும் �னிதனின் அமைனத்து 
�கிமை�கமை0யும்.

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ரே�ரி ரேபக்கர் எடி

தினசரி பஜபம்

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.
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ஒவ்மெவாரு நாளும் மெஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்மெவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  மெதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�மெபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை0யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க0ிடமும் பாசத்மைத வ0ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ0ட்டும்!

சர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க7ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க0ின் ரேநாக்கங்கள் அல்�து மெசயல்கமை0
விரேராதரே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்ரேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
மெதய்வீக அன்பு �ட்டுரே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை0யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சரேகாதரத்துவம்,  மெதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்ரேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க0ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆரே�ாசமைன,  மெசல்வாக்கு மெசலுத்துதல் அல்�து தவறாக மெசல்வாக்கு
மெசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட ரேவண்டும்.

சர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆரே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் மெகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்மெவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ரே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் மெசய்ய ரேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கரேவா
புறக்கணிக்கரேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக0ால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகரேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை0ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் ரேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ரே�ரி ரேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் ரேஜம்ஸ் மைபபி0ின் ரேவத ரே�ற்ரேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
ரேவதவசனங்க0ிலிருந்து மெதாடர்புமைடய பத்திகமை0 உள்0டக்கியது.


