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ஞாயிற்றுக்கிழமை� மே� 8, 2022

தமை�ப்ப — ஆடம் �ற்றும் வீழ்ந்த �னிதன்

மேகால்டன் உமை�:  ஆதியாக�ம் 1 : 27, 28

"மேதவன் தம்முமைடய சாய�ாக �னுஷமைனச் சிருஷ்டித்தார், கடவுள்
அவர்கமை+ ஆசீர்வதித்தார்."

பபாறுப்பு � ீதியான வாசிப்பு: அப்மேபாஸ்த�ருமைடய

நடபடிகள் 17: 24-28
மே�ா�ர் 11: 33, 36

24 உ�கத்மைதயும் அதிலுள்+ யாவற்மை0யும் உண்டாக்கின 
மேதவனானவர் வானத்திற்கும் பூ�ிக்கும் 
ஆண்டவராயிருக்கி0படியால் மைகக+ினால் கட்டப்பட்ட 
மேகாவில்க+ில் அவர் வாசம்பண்ணுகி0தில்மை�.

25 எல்�ாருக்கும் ஜவீமைனயும் சுவாசத்மைதயும் சக�த்மைதயும் 
ககாடுக்கி0 அவர், த�க்கு யாகதான்று மேதமைவயானதுமேபா�, 
�னுஷர் மைகக+ால் பணிவிமைடககாள்ளுகி0து�ில்மை�.

26 �னுஷஜாதியான சக� ஜனங்கமை+யும் அவர் ஒமேர 
இரத்தத்தினாமே� மேதான்0ப்பண்ணி, பூ�ியின்�ீகதங்கும் 
குடியிக்கச்கசய்து, முன் தீர்�ானிக்கப்பட்ட கா�ங்கமை+யும் அவர்கள்
குடியிருப்பின் எல்மை�கமை+யும் கு0ித்திருக்கி0ார்;

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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27 கர்த்தராகிய தம்மை� அவர்கள் தடவியாகிலும் 
கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாகத் தம்மை�த் மேதடும்படிக்கு அப்படிச் 
கசய்தார்; அவர் நம்�ில் ஒருவருக்கும் தூர�ானவரல்�மேவ.

28 ஏகனனில் அவருக்குள் நாம் பிமைழக்கிமே0ாம், அமைசகிமே0ாம், 
இருக்கிமே0ாம்; அப்படிமேய உங்கள் பு�வர்க+ிலும் சி�ர்: நாம் 
அவருமைடய சந்ததியார் என்று கசால்லியிருக்கி0ார்கள்.

33 ஆ! மேதவனுமைடய ஐசுவரியம், ஞானம், அ0ிவு என்பமைவக+ின் ஆழம்
எவ்வ+வாயிருக்கி0து! அவருமைடய நியாயத்தீர்ப்புகள் 
அ+விடப்படாதமைவகள், அவருமைடய வழிகள் ஆராயப்படாதமைவகள்!

36 சக�மும் அவராலும் அவர் மூ��ாயும் அவருக்காகவும் இருக்கி0து; 
அவருக்மேக என்க0ன்மை0க்கும் �கிமை�யுண்டாவதாக. ஆக�ன்.

பாடம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஆதியாக�ம் 1: 1-4 (க்கு:), 26-28, 31 (க்கு 1st.)

1 ஆதியிமே� மேதவன் வானத்மைதயும் பூ�ிமையயும் சிருஷ்டித்தார்.
2 பூ�ியானது ஒழுங்கின்மை�யும் கவறுமை�யு�ாய் இருந்தது; 

ஆழத்தின்மே�ல் இருள் இருந்தது; மேதவ ஆவியானவர் 
ஜ�த்தின்மே�ல் அமைசவாடிக்ககாண்டிருந்தார்.

3 மேதவன் கவ+ிச்சம் உண்டாகக்கடவது என்0ார், கவ+ிச்சம் 
உண்டாயிற்று.

4 கவ+ிச்சம் நல்�து என்று மேதவன் கண்டார்; கவ+ிச்சத்மைதயும் 
இருமை+யும் மேதவன் கவவ்மேவ0ாகப் பிரித்தார்.

26 பின்பு மேதவன்: ந�து சாய�ாகவும் ந�து ரூபத்தின்படிமேயயும் 
�னுஷமைன உண்டாக்குமேவா�ாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் 
�ச்சங்கமை+யும், ஆகாயத்துப் ப0மைவகமை+யும், 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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�ிருகஜீவன்கமை+யும், பூ�ியமைனத்மைதயும், பூ�ியின்மே�ல் ஊரும்
சக�ப் பிராணிகமை+யும் ஆ+க்கடவர்கள் என்0ார்.

27 மேதவன் தம்முமைடய சாய�ாக �னுஷமைனச் சிருஷ்டித்தார், 
அவமைனத் மேதவசாய�ாகமேவ சிருஷ்டித்தார், ஆணும் 
கபண்ணு�ாக அவர்கமை+ச் சிருஷ்டித்தார்.

28 பின்பு மேதவன் அவர்கமை+ மேநாக்கி: நீங்கள் பலுகிப்கபருகி, 
பூ�ிமைய நிரப்பி, அமைதக் கீழ்ப்படுத்தி, சமுத்திரத்தின் 
�ச்சங்கமை+யும் ஆகாயத்துப் ப0மைவகமை+யும், பூ�ியின்மே�ல் 
நட�ாடுகி0 சக� ஜவீஜந்துக்கமை+யும் ஆண்டுககாள்ளுங்கள் 
என்று கசால்லி அவர்கமை+ ஆசீர்வதித்தார்.

31 அப்கபாழுது மேதவன் தாம் உண்டாக்கின எல்�ாவற்மை0யும் 
பார்த்தார்.

2. யாக்மேகாபு 1: 17

17 நன்மை�யான எந்த ஈவும் பூரண�ான எந்த வரமும் 
பரத்திலிருந்துண்டாகி, மேசாதிக+ின் பிதாவினிடத்திலிருந்து 
இ0ங்கிவருகி0து; அவரிடத்தில் யாகதாரு �ாறுதலும் யாகதாரு 
மேவற்றுமை�யின் நிழலு�ில்மை�.

3. ஆதியாக�ம் 2: 6, 7 (க்கு ;), 21, 22

6 அப்கபாழுது மூடுபனி பூ�ியிலிருந்து எழும்பி, பூ�ிமையகயல்�ாம் 
நமைனத்தது.

7 மேதவனாகிய கர்த்தர் �னுஷமைனப் பூ�ியின் �ண்ணினாமே� 
உருவாக்கி, ஜவீசுவாசத்மைத அவன் நாசியிமே� ஊதினார், �னுஷன் 
ஜவீாத்து�ாவானான்.

21 அப்கபாழுது மேதவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த 
நித்திமைரமைய வரப்பண்ணினார், அவன் நித்திமைரயமைடந்தான்; 
அவர் அவன் வி�ா எலும்புக+ில் ஒன்மை0 எடுத்து, அந்த இடத்மைதச் 
சமைதயினால் அமைடத்தார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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22 மேதவனாகிய கர்த்தர் தாம் �னுஷனில் எடுத்த வி�ா எலும்மைப 
�னுஷியாக உருவாக்கி, அவமை+ �னுஷனிடத்தில் ககாண்டு 
வந்தார்.

4. ஆதியாக�ம் 3: 16, 17 (க்கு 1st,), 19

16 அவர் ஸ்திரீமைய மேநாக்கி: நீ கர்ப்பவதியாயிருக்கும்மேபாது உன் 
மேவதமைனமைய �ிகவும் கபருகப்பண்ணுமேவன்; மேவதமைனமேயாமேட 
பிள்மை+ கபறுவாய்; உன் ஆமைச உன் புருஷமைனப் பற்0ியிருக்கும், 
அவன் உன்மைன ஆண்டு ககாள்ளுவான் என்0ார்.

17 பின்பு அவர் ஆதாமை� மேநாக்கி: நீ உன் �மைனவியின் வார்த்மைதக்குச் 
கசவிககாடுத்து, புசிக்கமேவண்டாம் என்று நான் உனக்கு வி�க்கின 
விருட்சத்தின் கனிமையப் புசித்தபடியினாமே�, பூ�ி உன் நி�ித்தம் 
சபிக்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உயிமேராடிருக்கும் நாக+ல்�ாம் 
வருத்தத்மேதாமேட அதின் ப�மைனப் புசிப்பாய்.

19 நீ பூ�ியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால், நீ பூ�ிக்குத் திரும்பு�ட்டும் 
உன் முகத்தின் மேவர்மைவயால் ஆகாரம் புசிப்பாய்; நீ 
�ண்ணாயிருக்கி0ாய், �ண்ணுக்குத் திரும்புவாய் என்0ார்.

5. 1 மேயாவான் 4 : 1, 4, 6

1 பிரிய�ானவர்கமே+, உ�கத்தில் அமேநகங் கள்+த்தீர்க்கதரிசிகள் 
மேதான்0ியிருப்பதினால், நீங்கள் எல்�ா ஆவிகமை+யும் நம்பா�ல், 
அந்த ஆவிகள் மேதவனாலுண்டானமைவகமே+ா என்று 
மேசாதித்த0ியுங்கள்.

4 பிள்மை+கமே+, நீங்கள் மேதவனாலுண்டாயிருந்து, அவர்கமை+ 
கஜயித்தீர்கள்; ஏகனனில் உ�கத்திலிருக்கி0வனிலும் 
உங்க+ிலிருக்கி0வர் கபரியவர்.

6 நாங்கள் மேதவனால் உண்டானவர்கள்; மேதவமைன அ0ிந்தவன் 
எங்களுக்குச் கசவிககாடுக்கி0ான்; மேதவனால் உண்டாயிராதவன் 
எங்களுக்குச் கசவிககாடுக்கி0தில்மை�; இதினாமே� சத்திய ஆவி 
இன்னகதன்றும், வஞ்சகஆவி இன்னகதன்றும் 
அ0ிந்திருக்கிமே0ாம்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், மே� 8, 2022
தமை�ப்ப: ஆடம் �ற்றும் வீழ்ந்த �னிதன்

6. �த்மேதயு 15: 21-31

21 பின்பு, இமேயசு அவ்விடம் விட்டுப் பு0ப்பட்டு, தீரு, சீமேதான் 
பட்டணங்க+ின் திமைசகளுக்குப் மேபானார்.

22 அப்கபாழுது, அந்தத் திமைசக+ில் குடியிருக்கி0 கானானிய ஸ்திரீ 
ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து: ஆண்டவமேர, தாவீதின் கு�ாரமேன, 
எனக்கு இரங்கும், என் �கள் பிசாசினால் ககாடிய 
மேவதமைனப்படுகி0ாள் என்று கசால்லிக் கூப்பிட்டாள்.

23 அவளுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக அவர் ஒரு வார்த்மைதயும் 
கசால்�வில்மை�. அப்கபாழுது அவருமைடய சீஷர்கள் வந்து: இவள் 
நம்மை�ப் பின் கதாடர்ந்து கூப்பிடுகி0ாமே+, இவமை+ அனுப்பிவிடும் 
என்று அவமைர மேவண்டிக்ககாண்டார்கள்.

24 அதற்கு அவர்: காணா�ற்மேபான ஆடுக+ாகிய இஸ்ரமேவல் 
வீட்டாரிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்மேடமேனயன்0ி, �ற்0ப்படியல்� 
என்0ார்.

25 அவள் வந்து: ஆண்டவமேர, எனக்கு உதவிகசய்யும் என்று 
அவமைரப்பணிந்து ககாண்டாள்.

26 அவர் அவமை+ மேநாக்கி: பிள்மை+க+ின் அப்பத்மைத எடுத்து, 
நாய்க்குட்டிகளுக்குப் மேபாடுகி0து நல்�தல்� என்0ார்.

27 அதற்கு அவள்: க�ய்தான் ஆண்டவமேர, ஆகிலும் நாய்க்குட்டிகள் 
தங்கள் எஜ�ான்க+ின் மே�மைஜயிலிருந்து விழுகி0 
துணிக்மைககமை+த் தின்னுமே� என்0ாள்.

28 இமேயசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தர�ாக: ஸ்திரீமேய, உன் விசுவாசம் 
கபரிது; நீ விரும்புகி0படி உனக்கு ஆகக்கடவது என்0ார். அந்மேநரமே�
அவள் �கள் ஆமேராக்கிய�ானாள்.

29 இமேயசு அவ்விடம் விட்டுப் பு0ப்பட்டு, கலிமே�யா கட�ருமேக வந்து, 
ஒரு �மை�யின் மே�ல் ஏ0ி, அங்மேக உட்கார்ந்தார்.

30 அப்கபாழுது, சப்பாணிகள், குருடர், ஊமை�யர், ஊனர் முதலிய 
அமேநகமைர, திர+ான ஜனங்கள் கூட்டிக்ககாண்டு இமேயசுவிடத்தில் 
வந்து, அவர்கமை+ அவர் பாதத்திமே� மைவத்தார்கள்; அவர்கமை+ 
அவர் கசாஸ்தப்படுத்தினார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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31 ஊமை�யர் மேபசுகி0மைதயும், ஊனர் கசாஸ்த�மைடகி0மைதயும், 
சப்பாணிகள் நடக்கி0மைதயும், குருடர் பார்க்கி0மைதயும், ஜனங்கள் 
கண்டு, ஆச்சரியப்பட்டு, இஸ்ரமேவலின் மேதவமைன 
�கிமை�ப்படுத்தினார்கள்.

7. 1 பகா�ிந்தியர் 15: 22-25

22 ஆதாமுக்குள் எல்�ாரும் �ரிக்கி0துமேபா�, கி0ிஸ்துவுக்குள் 
எல்�ாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.

23 அவனவன் தன்தன் வரிமைசயிமே� உயிர்ப்பிக்கப்படுவான், 
முதற்ப�னானவர் கி0ிஸ்து; பின்பு அவர் வருமைகயில் 
அவருமைடயவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.

24 அதன்பின்பு முடிவு உண்டாகும்; அப்கபாழுது அவர் சக� 
துமைரத்தனத்மைதயும் சக� அதிகாரத்மைதயும் வல்�மை�மையயும் 
பரிகரித்து, மேதவனும் பிதாவு�ாயிருக்கி0வருக்கு ராஜ்யத்மைத 
ஒப்புக்ககாடுப்பார்.

25 எல்�ாச் சத்துருக்கமை+யும் த�து பாதத்திற்குக் 
கீழாக்கிப்மேபாடும்வமைரக்கும், அவர் ஆளுமைககசய்யமேவண்டியது.

8. 1 மேயாவான் 3: 1-3

1 நாம் மேதவனுமைடய பிள்மை+கக+ன்று அமைழக்கப்படுவதினாமே� 
பிதாவானவர் ந�க்குப் பாராட்டின அன்பு எவ்வ+வு கபரிகதன்று 
பாருங்கள்; உ�கம் அவமைர அ0ியாதபடியினாமே� நம்மை�யும் 
அ0ியவில்மை�.

2 பிரிய�ானவர்கமே+, இப்கபாழுது மேதவனுமைடய 
பிள்மை+க+ாயிருக்கிமே0ாம், இனி எவ்வித�ாயிருப்மேபாக�ன்று 
இன்னும் கவ+ிப்படவில்மை�; ஆகிலும் அவர் கவ+ிப்படும்மேபாது 
அவர் இருக்கி0வண்ண�ாகமேவ நாம் அவமைரத் தரிசிப்பதினால், 
அவருக்கு ஒப்பாயிருப்மேபாக�ன்று அ0ிந்திருக்கிமே0ாம்.

3 அவர்மே�ல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்மைக மைவத்திருக்கி0வகனவனும், 
அவர் சுத்தமுள்+வராயிருக்கி0துமேபா�, தன்மைனயும் 
சுத்திகரித்துக்ககாள்ளுகி0ான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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அறிவியல் �ற்றும் ஆமே�ாக்கியம்

1. 516 : 28 (இமைறவன்)-29

கதய்வீக ஆவிமையப் பிரதிபலிக்க கடவுள் �னிதமைனத் தம் சாயலில் 
பமைடத்தார்.

2. 545 : 10-11

கடவு+ால் பமைடக்கப்பட்ட �னிதனுக்கு முழு பூ�ியின் �தீும் ஆதிக்கம் 
வழங்கப்பட்டது.

3. 258 : 9-15, 27-30

�னிதன் ஒரு �னமைதக் ககாண்ட ஒரு கபாருள் வடிவத்மைத விட அதிகம், 
அது அழியாததாக இருக்க அதன் சூழலில் இருந்து தப்பிக்க மேவண்டும். 
�னிதன் முடிவிலிமைய பிரதிபலிக்கி0ான், இந்த பிரதிபலிப்பு கடவு+ின் 
உண்மை�யான மேயாசமைன.

கடவுள் �னிதனில் எல்மை�யற்0 எண்ணத்மைத கவ+ிப்படுத்துகி0ார், 
எப்மேபாதும் தன்மைனத்தாமேன வ+ர்த்துக் ககாள்கி0ார், எல்மை�யற்0 
அடித்த+த்தில் இருந்து விரிவமைடந்து மே�லும் மே�லும் உயர்கி0ார்.

ஒருமேபாதும் பி0க்கவில்மை�, இ0க்கவில்மை�, நித்திய அ0ிவியலில் 
கடவு+ின் அரசாங்கத்தின் கீழ், �னிதன் தனது உயர்நிமை�யிலிருந்து 
விழுவது சாத்திய�ில்மை�.

4. 282 : 28-31

�னிதனின் வீழ்ச்சிமையமேயா அல்�து கடவுள் இல்�ாதமைதமேயா அல்�து 
கடவுள் இல்�ாதமைதமேயா கு0ிக்கும் ஆதாம்-கனவு, அது �னமே�ா 
�னிதமேனா அல்�, ஏகனன்0ால் அது தந்மைதயிட�ிருந்து பி0க்கவில்மை�.

5. 579: 15 (க்கு 2nd ;), 16 (தி)-17 (க்கு 1st ;)

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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ஆடம் பிமைழ; ஒரு கபாய்; … நன்மை�க்கு எதிரானது, — கடவுள் �ற்றும் 
அவரது பமைடப்பு;

6. 580 : 21-27

ஆடம் என்0 கபயர், வாழ்க்மைக நித்திய�ானது அல்�, ஆனால் 

ஆரம்பமும் முடிவும் உள்+து என்0 தவ0ான கருத்மைத பிரதிபலிக்கி0து; 
எல்மை�யற்0து வமைரயறுக்கப்பட்டவற்0ில் நுமைழகி0து, அந்த 

நுண்ண0ிவு அ0ிவாற்0ல் இல்�ாமை�க்குள் கசல்கி0து, மே�லும் ஆத்�ா 

கபாருள் உணர்வில் வாழ்கி0து; அந்த அழியாத �னம் கபாரு+ில் 

விமை+கி0து, �ற்றும் கபாருள் �ரண �னத்தில் விமை+கி0து; ஒரு 

கடவுளும் பமைடப்பா+ரும் அவர் உருவாக்கியவற்0ில் நுமைழந்தார், 
பின்னர் கபாருள் நாத்திகத்தில் �மை0ந்தார்.

7. 306 : 32-6

அமைனத்து �னித முரண்பாடுக+ின் கபற்மே0ார் ஆடம்-கனவு, ஆழ்ந்த 
தூக்கம், இதில் வாழ்க்மைக �ற்றும் புத்திசாலித்தனம் முன்மேன0ி 
கபாருளுக்குள் கசல்கி0து என்0 �ாமையமையத் மேதாற்றுவித்தது. "நீங்கள் 
கடவுள்கமை+ப் மேபால் இருப்பீர்கள்" என்று கூறும் இந்த பான்தீஸ்டிக் 
பிமைழ, அல்�து பாம்பு என்று அமைழக்கப்படுபமைவ, சத்தியத்திற்கு 
எதிரானமைத இன்னும் வலியுறுத்துகி0து. அதாவது பிமைழமைய உண்மை� 
மேபா�வும் நித்திய�ாகவும் ஆக்குமேவன்.

8. 307 : 11 (நான்)-14

"... நான் கபாருள் என்று அமைழக்கும் கபாரு+ில் நான் ஆவிமைய 
மைவப்மேபன், மே�லும் ஒமேர ஜவீனான கடவுள், ஆவியானவர் மேபான்மே0 
கபாருளுக்கு உயிர் இருப்பதாகத் மேதான்றும்."

இந்த பிமைழ பிமைழ என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்+து.

9. 523 : 3-13

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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அதன் தவ0ான அடிப்பமைடயின் காரண�ாக, பிமைழயால் உருவான 
கத+ிவின்மை�யின் மூடுபனி தவ0ான கூற்மை0 ஆழ�ாக்குகி0து, 
மே�லும் இறுதியாக கடவுளுக்கு பிமைழ கதரியும் என்றும், பிமைழ அவரது 
பமைடப்மைப மே�ம்படுத்த முடியும் என்றும் அ0ிவிக்கி0து. உண்மை�க்கு 
மேநர் எதிரானது என்0ாலும், கபாய் உண்மை� என்று கூறுகி0து. 
கபாரு+ின் பமைடப்புகள் ஒரு மூடுபனி அல்�து தவ0ான கூற்0ில் 
இருந்து அல்�து �ர்�ப்படுத்துதலில் இருந்து எழுகின்0ன, 
உண்மை�க்கும் கபாய்க்கும் இமைடயில் கடவுள் எழுப்பும் 
வானத்திலிருந்து அல்�து புரிதலிலிருந்து அல்�. தவறு என்0ால் 
எல்�ாம் கீமேழ இருந்து வருகி0து, மே�மே� இருந்து அல்�. ஆவியின் 
பிரதிபலிப்புக்குப் பதி�ாக எல்�ாமே� கபாருள் புராணம்.

10.   214 : 9-17

ஆதாம், தூசியிலிருந்து உருவானதாக மேவதத்தில் கு0ிப்பிடப்பட்டுள்+து,
�னித �னதுக்கு ஒரு கபாருள் பாடம். ஆதாமை�ப் மேபான்0 ஜடப்கபாருள் 
உணர்வுகள், கபாரு+ில் மேதான்0ி �ண்ணுக்குத் திரும்புகின்0ன, - 
அ0ிவற்0மைவ என்று நிரூபிக்கப்படுகின்0ன. அவர்கள் உள்மே+ 
வந்தமைதப் மேபா�மேவ அவர்கள் கவ+ிமேய கசல்கி0ார்கள், ஏகனன்0ால் 
அமைவ இன்னும் பிமைழயாக இருக்கின்0ன, உண்மை� அல்�. ஆன்�ீக 
உணர்வு, கபாருள் அல்�, �னதின் உணர்மைவ �னிதனுக்கு 
கவ+ிப்படுத்துகி0து என்பமைத அ0ியும்மேபாது, அது புரிந்து 
ககாள்+ப்பட்டு இணக்க�ாக இருக்கும்.

11.   338 : 30 (ஆடம்)-32

பூ�ி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சி0ந்த �னிதர் ஆதாம் அல்�. சி0ந்த �னிதன் 
உரிய கா�த்தில் கவ+ிப்படுத்தப்பட்டு, கி0ிஸ்து இமேயசு என்று 
அ0ியப்பட்டான்.

12.   259 : 6-21

கதய்வீக அ0ிவியலில், �னிதன் கடவு+ின் உண்மை�யான உருவம். 
கதய்வீக இயல்பு கி0ிஸ்து இமேயசுவில் சி0ப்பாக கவ+ிப்படுத்தப்பட்டது, 
அவர் கடவு+ின் உண்மை�யான பிரதிபலிப்மைப �னிதர்கள் �தீு வீசினார் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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�ற்றும் அவர்க+ின் மே�ாச�ான சிந்தமைன �ாதிரிகள் அனு�திப்பமைத 
விட அவர்க+ின் வாழ்க்மைகமைய உயர்த்தினார் - �னிதமைன 
விழுந்துமேபான, மேநாய்வாய்ப்பட்ட, பாவம் �ற்றும் இ0க்கும் எண்ணங்கள்.
விஞ்ஞான இருப்பு �ற்றும் கதய்வீக குணப்படுத்துதல் பற்0ிய 
கி0ிஸ்துமைவப் மேபான்0 புரிதல் ஒரு சரியான ககாள்மைக �ற்றும் 
மேயாசமைனமைய உள்+டக்கியது, - பரிபூரண கடவுள் �ற்றும் பரிபூரண 
�னிதன், - சிந்தமைன �ற்றும் கசயல்பாட்டின் அடிப்பமைடயாக.

�னிதன் ஒரு கா�த்தில் பரிபூரண�ாக இருந்தான் ஆனால் இப்மேபாது 
அவனது பரிபூரணத்மைத இழந்துவிட்டான் என்0ால், �னிதர்கள் 
கடவு+ின் பிரதிபலிப்பு உருவத்மைத �னிதனில் பார்த்ததில்மை�. இழந்த 
படம் உருவம் இல்மை�. கதய்வீக பிரதிபலிப்பில் உண்மை�யான 
உருவத்மைத இழக்க முடியாது. இமைதப் புரிந்துககாண்ட இமேயசு 
கசான்னார்: “பரமே�ாகத்திலிருக்கி0 உங்கள் பிதா பரிபூரணராக 
இருப்பதுமேபா�, நீங்களும் பரிபூரணராயிருங்கள்.”

13.   470 : 16-20, 32-5

கடவு+ின் பிள்மை+களுக்கு ஒமேர �னம் �ட்டுமே� உள்+து. �னிதனின் 
�ன�ாகிய கடவுள் ஒரு மேபாதும் பாவம் கசய்யாத மேபாது, நன்மை� எப்படி 
தீமை�யாக �ாறும்? முழுமை�யின் தரநிமை� முதலில் கடவுள் �ற்றும் 
�னிதன். கடவுள் தம்முமைடய தரத்மைத இ0க்கிவிட்டாரா, �னிதன் 
விழுந்துவிட்டானா?

கடவுள் �ற்றும் �னிதனின் உ0வுகள், கதய்வீகக் மேகாட்பாடு �ற்றும் 
மேயாசமைன, அ0ிவியலில் அழிக்க முடியாதமைவ; �ற்றும் விஞ்ஞானம் 
நல்லிணக்கத்திற்கு திரும்புவதும் இல்மை�, ஆனால் கதய்வீக ஒழுங்கு 
அல்�து ஆன்�ீக சட்டத்மைத மைவத்திருக்கி0து, அதில் கடவுளும் அவர் 
பமைடத்த அமைனத்தும் பரிபூரண�ானமைவ �ற்றும் நித்திய�ானமைவ, 
அதன் நித்திய வர�ாற்0ில் �ா0ா�ல் இருக்கும்.

14.   473 : 26 (க்கு ,), 28 (அவர்)-31

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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இமேயசு தான் கசான்னமைத ஆர்ப்பாட்டம் மூ�ம் நிறுவினார், ... அவர் 
கற்பித்தமைத நிரூபித்தார். இது கி0ிஸ்தவத்தின் அ0ிவியல். 
மேநாயுற்0வர்கமை+க் குண�ாக்கும், பிமைழமையப் மேபாக்கும் 
ககாள்மைகமைய இமேயசு கதய்வீக�ாக நிரூபித்தார்.

15.   476 : 29 (இமேயசு)-5

இமேயசு கசான்னார், "மேதவனுமைடய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கி0து; 
அதாவது, உண்மை�யும் அன்பும் உண்மை�யான �னிதனில் ஆட்சி 
கசய்கின்0ன, கடவு+ின் சாயலில் �னிதன் வீழ்ச்சியமைடயாத �ற்றும் 
நித்திய�ானவன் என்பமைதக் காட்டுகி0து. இமேயசு அ0ிவியலில் ஒரு 
பரிபூரண �னிதமைனப் பார்த்தார், பாவம் கசய்யும் சாவுக்மேகதுவான 
�னிதன் �னிதர்களுக்குத் மேதான்றும் இடத்தில் அவருக்குத் 
மேதான்0ினார். இந்த பரிபூரண �னிதனில் இரட்சகர் கடவு+ின் கசாந்த 
சாயமை�க் கண்டார், மே�லும் �னிதமைனப் பற்0ிய இந்த சரியான பார்மைவ 
மேநாயுற்0வர்கமை+க் குணப்படுத்தியது. ஆகமேவ, கடவுளுமைடய ராஜ்யம் 
சிமைதவில்�ாதது, உ�க+ாவியது, �னிதன் தூய்மை�யானவன், 
பரிசுத்த�ானவன் என்று இமேயசு கற்பித்தார்.
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வாழ்க்மைக என்பது, எப்கபாழுதும் இருந்திருக்கி0து, எப்மேபாதும் 
கபாரு+ிலிருந்து சுயாதீன�ாக இருக்கும்; ஏகனன்0ால், வாழ்க்மைகமேய 
கடவுள், �னிதன் என்பது கடவு+ின் கருத்து, கபாருள் ரீதியாக 
உருவானது அல்�, ஆனால் ஆன்�ீக ர ீதியில், சிமைதவு �ற்றும் தூசிக்கு 
உட்பட்டது அல்�. சங்கீதக்காரன் கசான்னான்: "உம்முமைடய மைகக+ின் 
கிரிமையக+ின்மே�ல் அவமைன ஆளுமைககசய்யச் கசய்தீர். சக�த்மைதயும் 
அவன் கா�டியில் மைவத்தீர்."

உண்மை�யான �னிதன் இருந்தான், இருக்கி0ான், எப்மேபாதும் 
பரிபூரண�ாக இருப்பான் என்0 அ0ிவியலில் உள்+ கபரிய உண்மை� 
�றுக்க முடியாதது; ஏகனன்0ால், �னிதன் கடவு+ின் சாய�ாகவும், 
பிரதிபலிப்பாகவும் இருந்தால், அவன் தமை�கீழாகமேவா அல்�து 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மை+ன்ஃபீல்ட் கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் மேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது மே�ரி மேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் மேஜம்ஸ் மைபபி+ின் மேவத மே�ற்மேகாள்கள் �ற்றும் 
கி0ிஸ்தவ அ0ிவியல் பாடப்புத்தகம், அ0ிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
மேவதவசனங்க+ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை+ உள்+டக்கியது.
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தமை�கீழாகமேவா இல்மை�, ஆனால் மேநர்மை�யானவனாகவும் கடவுமை+ப் 
மேபா�வும் இருக்கி0ான்.

தினச�ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் மே�ரி மேபக்கர் எடி

தினச�ி ப6பம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கஜபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்0ின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கப0ட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை+யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க+ிடமும் பாசத்மைத வ+ப்படுத்தி, அவற்மை0 ஆ+ட்டும்!

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

மேநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க+ின் மேநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமை+
விமேராதமே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்மேபா தூண்டக்கூடாது. அ0ிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுமே� �னிதமைன ஆளுகி0து;  ஒரு கி0ிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை+யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சமேகாதரத்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்0ிலும்
பிரதிபலிக்கி0ார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்மேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க+ிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆமே�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவ0ாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்0ிலிருந்து விடுவிக்கப்பட மேவண்டும்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆமே�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின்
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கடமை�யாகும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய மேவண்டிய கடமை�மைய �0க்கமேவா
பு0க்கணிக்கமேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையக+ால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகமேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________
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