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ஞாயிற்றுக்கிழமை� நவம்பர் 6, 2022

தமை�ப்ப — ஆடம் �ற்றும் வீழ்ந்த �னிதன்

ககால்டன் உமை!:  1 ககா!ிந்தியர் 15: 22

"ஆதாமுக்குள் எல்�ாரும் �ரிக்கிறதுபபா�, கிறிஸ்துவுக்குள் எல்�ாரும்
உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்."

கபாறுப்பு ! ீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 92: 1, 2, 12-15
யூதா 1: 24, 25

1 கர்த்தமைரத் துதிப்பதும், உன்னத�ானவபர, உ�து நா�த்மைதக் 
கீர்த்தனம்பண்ணுவதும்,

2 பத்துநரம்பு வீமை2யினாலும் தம்புருவினாலும், தியானத்பதாடு 
வாசிக்கும் சுர�ண்ட�த்தினாலும்,

12 நீதி�ான் பமைனமையப் பபால் செசழித்து, லீபபனானிலுள்ள 
பகதுருமைவப்பபால் வளருவான்.

13 கர்த்தருமைடய ஆ�யத்திப� நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் பதவனுமைடய
பிராகாரங்களில் செசழித்திருப்பார்கள்.

14 கர்த்தர் உத்த�செரன்றும், என் கன்�மை�யாகிய அவரிடத்தில் 
அநீதியில்மை�செயன்றும், விளங்கப்பண்ணும்படி,

15 அவர்கள் முதிர்வயதிலும் கனி தந்து, புஷ்டியும் 
பசுமை�யு�ாயிருப்பார்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பDம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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24 வழுவாதபடி உங்கமைளக் காக்கவும், த�து �கிமை�யுள்ள 
சந்நிதானத்திப� �ிகுந்த �கிழ்ச்சிபயாபட உங்கமைள 
�ாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்�மை�யுள்ளவரும்,

25 தாம் ஒருவபர ஞானமுள்ளவரு�ாகிய நம்முமைடய இரட்சகரான 
பதவனுக்குக் கனமும் �கத்துவமும் வல்�மை�யும் அதிகாரமும் 
இப்செபாழுதும் எப்செபாழுதும் உண்டாவதாக. ஆசெ�ன்.

பாடம் பி!சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. ஆதியாக�ம் 1: 26, 27, 31 (க்கு 1st.)

26 பின்பு பதவன்: ந�து சாய�ாகவும் ந�து ரூபத்தின்படிபயயும் 
�னுஷமைன உண்டாக்குபவா�ாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் 
�ச்சங்கமைளயும், ஆகாயத்துப் பறமைவகமைளயும், 
�ிருகDீவன்கமைளயும், பூ�ியமைனத்மைதயும், பூ�ியின்ப�ல் ஊரும் 
சக�ப் பிரா2ிகமைளயும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.

27 பதவன் தம்முமைடய சாய�ாக �னுஷமைனச் சிருஷ்டித்தார், 
அவமைனத் பதவசாய�ாகபவ சிருஷ்டித்தார், ஆணும் செபண்ணு�ாக 
அவர்கமைளச் சிருஷ்டித்தார்.

31 அப்செபாழுது பதவன் தாம் உண்டாக்கின எல்�ாவற்மைறயும் 
பார்த்தார், அது �ிகவும் நன்றாயிருந்தது.

2. ஆதியாக�ம் 2: 6-9, 21, 22

6 அப்செபாழுது மூடுபனி பூ�ியிலிருந்து எழும்பி, பூ�ிமையசெயல்�ாம் 
நமைனத்தது.

7 பதவனாகிய கர்த்தர் �னுஷமைனப் பூ�ியின் �ண்2ினாப� 
உருவாக்கி, Dீவசுவாசத்மைத அவன் நாசியிப� ஊதினார், �னுஷன் 
Dீவாத்து�ாவானான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பDம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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8 பதவனாகிய கர்த்தர் கிழக்பக ஏபதன் என்னும் ஒரு பதாட்டத்மைத 
உண்டாக்கி, தாம் உருவாக்கின �னுஷமைன அதிப� மைவத்தார்.

9 பதவனாகிய கர்த்தர், பார்மைவக்கு அழகும் புசிப்புக்கு ந�மு�ான 
சக�வித விருட்சங்கமைளயும், பதாட்டத்தின் நடுவிப� 
Dீவவிருட்சத்மைதயும், நன்மை� தீமை� அறியத்தக்க விருட்சத்மைதயும் 
பூ�ியிருந்து முமைளக்கப்பண்2ினார்.

21 அப்செபாழுது பதவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த 
நித்திமைரமைய வரப்பண்2ினார், அவன் நித்திமைரயமைடந்தான்; 
அவர் அவன் வி�ா எலும்புகளில் ஒன்மைற எடுத்து, அந்த இடத்மைதச் 
சமைதயினால் அமைடத்தார்.

22 பதவனாகிய கர்த்தர் தாம் �னுஷனில் எடுத்த வி�ா எலும்மைப 
�னுஷியாக உருவாக்கி, அவமைள �னுஷனிடத்தில் செகாண்டு 
வந்தார்.

3. ஆதியாக�ம் 3: 1-3, 6, 13, 16, 17 (க்கு 1st,), 19

1 பதவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சக� காட்டு Dீவன்கமைளப் 
பார்க்கிலும் சர்ப்ப�ானது தந்திரமுள்ளதாயிருந்தது. அது ஸ்திரீமைய 
பநாக்கி: நீங்கள் பதாட்டத்திலுள்ள சக� விருட்சங்களின் 
கனிமையயும் புசிக்கபவண்டாம் என்று பதவன் செசான்னது உண்படா 
என்றது.

2 ஸ்திரீ சர்ப்பத்மைதப் பார்த்து: நாங்கள் பதாட்டத்தில் உள்ள 
விருட்சங்களின் கனிகமைளப் புசிக்க�ாம்;

3 ஆனாலும் பதாட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனிமையக் 
குறித்து, பதவன்: நீங்கள் சாகாதபடிக்கு அமைதப் புசிக்கவும் அமைதத் 
செதாடவும் பவண்டாம் என்று செசான்னார் என்றாள்.

6 அப்செபாழுது ஸ்திரீயானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்�தும், 
பார்மைவக்கு இன்பமும், புத்திமையத்செதளிவிக்கிறதற்கு 
இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமு�ாய் இருக்கிறது என்று கண்டு, 
அதின் கனிமையப் பறித்து, புசித்து, தன் புருஷனுக்கும் செகாடுத்தாள்;
அவனும் புசித்தான்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பDம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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13 அப்செபாழுது பதவனாகிய கர்த்தர் ஸ்திர ீமைய பநாக்கி: நீ 
இப்படிச்செசய்தது என்ன என்றார். ஸ்திரீயானவள் சர்ப்பம் என்மைன 
வஞ்சித்தது, நான் புசித்பதன் என்றாள்.

16 அவர் ஸ்திரீமைய பநாக்கி: நீ கர்ப்பவதியாயிருக்கும்பபாது உன் 
பவதமைனமைய �ிகவும் செபருகப்பண்ணுபவன்; பவதமைனபயாபட 
பிள்மைள செபறுவாய்; உன் ஆமைச உன் புருஷமைனப் பற்றியிருக்கும், 
அவன் உன்மைன ஆண்டு செகாள்ளுவான் என்றார்.

17 பின்பு அவர் ஆதாமை� பநாக்கி: நீ உன் �மைனவியின் வார்த்மைதக்குச் 
செசவிசெகாடுத்து, புசிக்கபவண்டாம் என்று நான் உனக்கு வி�க்கின 
விருட்சத்தின் கனிமையப் புசித்தபடியினாப�, பூ�ி உன் நி�ித்தம் 
சபிக்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உயிபராடிருக்கும் நாசெளல்�ாம் 
வருத்தத்பதாபட அதின் ப�மைனப் புசிப்பாய்.

19 நீ பூ�ியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால், நீ பூ�ிக்குத் திரும்பு�ட்டும் 
உன் முகத்தின் பவர்மைவயால் ஆகாரம் புசிப்பாய்; நீ 
�ண்2ாயிருக்கிறாய், �ண்ணுக்குத் திரும்புவாய் என்றார்.

4. கயாவான் 1: 6, 15-17

6 பதவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு �னுஷன் இருந்தான், அவன் பபர் 
பயாவான்.

15 பயாவான் அவமைரக்குறித்துச் சாட்சிசெகாடுத்து: எனக்குப் 
பின்வருகிறவர் எனக்கு முன்னிருந்தவர், ஆமைகயால் அவர் 
என்னிலும் ப�ன்மை�யுள்ளவர் என்று நான் செசால்லியிருந்பதபன, 
அவர் இவர்தான் என்று சத்த�ிட்டுக் கூறினான்.

16 அவருமைடய பரிபூர2த்தினால் நாசெ�ல்�ாரும் கிருமைபயின்ப�ல் 
கிருமைப செபற்பறாம்.

17 எப்படிசெயனில் நியாயப்பிர�ா2ம் ப�ாபசயின் மூ��ாய்க் 
செகாடுக்கப்பட்டது, கிருமைபயும் சத்தியமும் இபயசுகிறிஸ்துவின் 
மூ��ாய் உண்டாயின.

5. கயாவான் 5: 1-9

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பDம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 6, 2022
தமை�ப்ப: ஆடம் �ற்றும் வீழ்ந்த �னிதன்

1 இமைவகளுக்குப்பின்பு யூதருமைடய பண்டிமைக ஒன்று வந்தது; 
அப்செபாழுது இபயசு எருசப�முக்குப் பபானார்.

2 எபிசெரய பாமைஷயிப� செபதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு குளம் 
எருசப��ில் ஆட்டு வாசலினருபக இருக்கிறது, அதற்கு ஐந்து 
�ண்டபங்களுண்டு.

3 அமைவகளிப� குருடர், சப்பா2ிகள், சூம்பின உறுப்புமைடயவர்கள் 
முத�ான வியாதிக்காரர் அபநகர் படுத்திருந்து, தண்2ீர் 
எப்செபாழுது க�ங்கும் என்று காத்துக்செகாண்டிருப்பார்கள்.

4 ஏசெனனில் சி� ச�யங்களில் பதவதூதன் ஒருவன் அந்தக் குளத்தில்
இறங்கி, தண்2ீமைரக் க�க்குவான்; தண்2ீர் க�ங்கினபின்பு யார்
முந்தி அதில் இறங்குவாபனா அவன் எப்பபர்ப்பட்ட 
வியாதிஸ்தனாயிருந்தாலும் செசாஸ்த�ாவான்.

5 முப்பத்செதட்டு வருஷம் வியாதிசெகாண்டிருந்த ஒரு �னுஷன் அங்பக 
இருந்தான்.

6 படுத்திருந்த அவமைன இபயசு கண்டு, அவன் செவகுகா��ாய் 
வியாதிஸ்தசெனன்று அறிந்து, அவமைன பநாக்கி: 
செசாஸ்த�ாகபவண்டுசெ�ன்று விரும்புகிறாயா என்று பகட்டார்.

7 அதற்கு வியாதிஸ்தன் ஆண்டவபர, தண்2ீர் க�க்கப்படும்பபாது 
என்மைனக் குளத்தில் செகாண்டுபபாய் விடுகிறதற்கு 
ஒருவரு�ில்மை�, நான் பபாகிறதற்குள்பள பவசெறாருவன் எனக்கு 
முந்தி இறங்கிவிடுகிறான் என்றான்.

8 இபயசு அவமைன பநாக்கி: எழுந்திரு, உன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்செகாண்டு நட என்றார்.

9 உடபன அந்த �னுஷன் செசாஸ்த�ாகி, தன் படுக்மைகமைய 
எடுத்துக்செகாண்டு, நடந்துபபானான். அந்த நாள் 
ஓய்வுநாளாயிருந்தது.

6. �த்கதயு 5: 2, 44 (நான் கசால்கிக0ன்), 45 (க்கு:), 48

2 அப்செபாழுது அவர் த�து வாமையத் திறந்து அவர்களுக்கு 
உபபதசித்துச் செசான்னது என்னசெவன்றால்:

44 நான் உங்களுக்குச் செசால்லுகிபறன், உங்கள் சத்துருக்கமைளச் 
சிபநகியுங்கள்; உங்கமைளச் சபிக்கிறவர்கமைள ஆசீர்வதியுங்கள்; 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பDம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், நவம்பர் 6, 2022
தமை�ப்ப: ஆடம் �ற்றும் வீழ்ந்த �னிதன்

உங்கமைளப் பமைகக்கிறவர்களுக்கு நன்மை� செசய்யுங்கள்; உங்கமைள 
நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்கமைளத் 
துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் செDபம் பண்ணுங்கள்.

45 இப்படிச் செசய்வதினால் நீங்கள் பரப�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பர�
பிதாவுக்கு புத்திரராயிருப்பீர்கள்; அவர் தீபயார் ப�லும் நல்ப�ார் 
ப�லும் த�து சூரியமைன உதிக்கப்பண்2ி, நீதியுள்ளவர்கள் ப�லும் 
அநீதியுள்ளவர்கள் ப�லும் �மைழமையப் செபய்யப்பண்ணுகிறார்.

48 ஆமைகயால், பரப�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூர2 
சற்கு2ராயிருக்கிறதுபபா�, நீங்களும் பூர2 
சற்கு2ராயிருக்கக்கடவீர்கள்.

7. லூக்கா 17: 20, 21

20 பதவனுமைடய ராஜ்யம் எப்செபாழுது வருசெ�ன்று, பரிபசயர் 
அவரிடத்தில் பகட்டசெபாழுது, அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தர�ாக. 
பதவனுமைடய ராஜ்யம் பிரத்தியட்ச�ாய் வராது.

21 இபதா, இங்பக என்றும், அபதா, அங்பக என்றும் 
செசால்�ப்படுகிறதற்கும் ஏதுவிராது; இபதா, பதவனுமைடய ராஜ்யம் 
உங்களுக்குள் இருக்கிறபத என்றார்.

8. எகபசியர் 4: 22 (அமை4)-24

22 ...முந்தின நடக்மைகக்குரிய ப�ாசம்பபாக்கும் இச்மைசகளாப� 
செகட்டுப்பபாகிற பமைழய �னுஷமைன நீங்கள் கமைளந்துபபாட்டு,

23 உங்கள் உள்ளத்திப� புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி,
24 செ�ய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் பதவனுமைடய சாய�ாக 

சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய �னுஷமைனத் தரித்துக்செகாள்ளுங்கள்.

அ0ிவியல் �ற்றும் ஆக!ாக்கியம்

1. 516: 9-12

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பDம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடவுள் எல்�ாவற்மைறயும் தனது செசாந்த சாயலின்படி 
வடிவமை�க்கிறார். வாழ்க்மைக இருப்பிலும், உண்மை� உண்மை�யிலும், 
கடவுள் நன்மை�யிலும் பிரதிபலிக்கிறது, இது அவர்களின் செசாந்த 
அமை�திமையயும் நிரந்தரத்மைதயும் அளிக்கிறது.

2. 262: 27-28 (க்கு 2nd.)

�ர2 முரண்பாட்டின் அடித்தளம் �னிதனின் பதாற்றம் பற்றிய 
தவறான உ2ர்வு. சரியாக செதாடங்குவது சரியாக முடிப்பது.

3. 338: 12 (தி)-15, 30-32

ஆடம் என்ற செசால் எபிபரய ஆதா�ாவிலிருந்து வந்தது, இது நி�த்தின் 
சிவப்பு நிறம், தூசி, ஒன்று�ில்�ாதமைதக் குறிக்கிறது. ஆடம் என்ற 
செபயமைர இரண்டு எழுத்துக்களாகப் பிரிக்கவும், அது ஒரு அமை2 
அல்�து தமைடமையப் படிக்கிறது. … இதிலிருந்து பூ�ி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட 
சிறந்த �னிதர் ஆதாம் அல்�. சிறந்த �னிதன் உரிய கா�த்தில் 
செவளிப்படுத்தப்பட்டு கிறிஸ்து இபயசு என்று அறியப்பட்டான்.

4. 529: 21-6

செதய்வீக அன்பின் குழந்மைதகமைளத் தூண்டுவதற்குப் பபசும், செபாய் 
செசால்லும் பாம்பு எங்கிருந்து வருகிறது? பாம்பு தீயதாக �ட்டுப� 
உருவகத்திற்குள் நுமைழகிறது. விவரிக்கப்பட்ட உயிரினங்கமைளப் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வி�ங்கு இராச்சியத்தில் எங்களிடம் எதுவும் 
இல்மை�, - பபசும் பாம்பு - �ற்றும் தீமை�, எந்த உருவத்தால் 
முன்மைவக்கப்பட்டாலும், தனக்குத்தாபன முரண்படுகிறது �ற்றும் 
உண்மை� �ற்றும் நன்மை�யில் பதாற்றப�ா ஆதரபவா இல்மை� என்று 
�கிழ்ச்சியமைடய பவண்டும். இமைதப் பார்க்கும்பபாது, தீமை�யின் 
அமைனத்து உரிமை�பகாரல்கமைளயும் எதிர்த்துப் பபாராடுவதற்கான 
நம்பிக்மைக ந�க்கு இருக்க பவண்டும், ஏசெனன்றால் அமைவ பயனற்றமைவ 
�ற்றும் உண்மை�யற்றமைவ என்பமைத நாம் அறிபவாம்.

ஆடம், பிமைழயின் ஒத்த செபாருள், செபாருள் �னதின் நம்பிக்மைகமையக் 
குறிக்கிறது. அவர் �னிதனின் ஆட்சிமைய சற்பற ப�சாகத் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பDம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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செதாடங்குகிறார், ஆனால் அவர் செபாய்மைய அதிகரிக்கிறார் �ற்றும் 
அவரது நாட்கள் குறுகியதாகின்றன. இந்த வளர்ச்சியில், உண்மை�யின் 
அழியாத, ஆன்�ீக சட்டம், �ர2, செபாருள் உ2ர்வுக்கு எதிராக 
எப்பபாதும் செவளிப்படுகிறது.

செதய்வீக அறிவியலில், �னிதன் நிமை�த்திருப்பான், இருப்பதற்கான 
செதய்வீகக் செகாள்மைக.

5. 470: 16-5

கடவுளின் பிள்மைளகளுக்கு ஒபர �னம் �ட்டுப� உள்ளது. �னிதனின் 
�ன�ாகிய கடவுள் ஒரு பபாதும் பாவம் செசய்யாத பபாது, நன்மை� எப்படி 
தீமை�யாக �ாறும்? முழுமை�யின் தரநிமை� முதலில் கடவுள் �ற்றும் 
�னிதன். கடவுள் தம்முமைடய தரத்மைத இறக்கிவிட்டாரா, �னிதன் 
விழுந்துவிட்டானா?

கடவுள் �னிதமைனப் பமைடத்தவர், ப�லும், �னிதன் பரிபூர2�ாக 
இருப்பதற்கான செதய்வீகக் செகாள்மைக, செதய்வீக பயாசமைன அல்�து 
பிரதிபலிப்பு, �னிதன், பரிபூர2�ாகபவ உள்ளது. �னிதன் என்பது 
கடவுளின் இருப்பின் செவளிப்பாடு. �னிதன் செதய்வீக பரிபூர2த்மைத 
செவளிப்படுத்தாத ஒரு க2ம் எப்பபாதாவது இருந்திருந்தால், �னிதன் 
கடவுமைள செவளிப்படுத்தாத ஒரு தரு2ம் இருந்தது, அதன் விமைளவாக, 
செதய்வம் செவளிப்படுத்தப்படாத ஒரு பநரம் - அதாவது, செபாருள் 
இல்�ா�ல். �னிதன் பரிபூர2த்மைத இழந்துவிட்டான் என்றால், அவன் 
தன் பரிபூர2க் செகாள்மைகமைய, செதய்வீக �னமைத இழந்துவிட்டான். 
இந்த சரியான பகாட்பாடு அல்�து �னம் இல்�ா�ல் �னிதன் 
எப்பபாதாவது இருந்திருந்தால், �னிதனின் இருப்பு ஒரு கட்டுக்கமைத.

கடவுளுக்கும் �னிதனுக்கும் உள்ள உறவுகள், செதய்வீகக் பகாட்பாடு 
�ற்றும் பயாசமைன ஆகியமைவ அறிவியலில் அழிக்க முடியாதமைவ; 
�ற்றும் விஞ்ஞானம் நல்லி2க்கத்திற்குத் திரும்புவதும் இல்மை�, 
ஆனால் செதய்வீக ஒழுங்கு அல்�து ஆன்�ீக சட்டத்மைத 
மைவத்திருக்கிறது, அதில் கடவுளும் அவர் பமைடத்த அமைனத்தும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பDம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பரிபூர2�ானமைவ �ற்றும் நித்திய�ானமைவ, அதன் நித்திய 
வர�ாற்றில் �ாறா�ல் இருக்கும்.

6. 520: 3-15

புரிந்துசெகாள்ள முடியாத �னம் செவளிப்படுகிறது. எல்மை�யற்ற அன்பின் 
ஆழம், அக�ம், உயரம், வலிமை�, கம்பீரம் �ற்றும் �கிமை� எல்�ா 
இடங்கமைளயும் நிரப்புகின்றன. அது பபாதும்! �னித செ�ாழியால் 
இருப்பவற்றின் எண்2ற்ற பகுதிமைய �ட்டுப� �ீண்டும் செசய்ய முடியும். 
முழுமை�யான இ�ட்சியம், �னிதன், அவனது எல்மை�யற்ற 
செகாள்மைகயான அன்மைபக் காட்டிலும், �னிதர்களால் 
பார்க்கப்படுவதில்மை� அல்�து புரிந்து செகாள்ளப்படுவதில்மை�. 
செகாள்மைகயும் அதன் கருத்தும், �னிதன், சகவாழ்வு �ற்றும் 
நித்திய�ானது. ஏழு நாட்கள் என்று அமைழக்கப்படும் முடிவிலியின் 
எண்கமைள பநரத்தின் நாட்காட்டியின்படி ஒருபபாதும் க2க்கிட முடியாது.
இந்த நாட்கள் �ர2ம் �மைறந்துவிடும் என பதான்றும், ப�லும் அமைவ 
நித்தியத்மைத செவளிப்படுத்தும், வாழ்க்மைகயின் புதிய தன்மை�மைய 
செவளிப்படுத்தும், இதில் எல்�ா பிமைழ உ2ர்வும் என்செறன்றும் �மைறந்து,
எண்2ம் செதய்வீக எல்மை�யற்ற க2க்மைக ஏற்றுக்செகாள்கிறது.

7. 353: 16-24

உண்மை�யான அமைனத்தும் நித்திய�ானமைவ. பரிபூர2ம் 
யதார்த்தத்திற்கு அடிபகாலுகிறது. முழுமை� இல்�ா�ல், எதுவும் 
முற்றிலும் உண்மை�யானது அல்�. முழுமை� பதான்றி யதார்த்தம் 
அமைடயும் வமைர அமைனத்தும் �மைறந்து செகாண்பட இருக்கும். நாம் எல்�ா 
புள்ளிகளிலும் நிற�ாமை�மைய விட்டுவிட பவண்டும். மூடநம்பிக்மைகயின் 
ஏபதாசெவான்மைற நாம் செதாடர்ந்து ஒப்புக்செகாள்ளக்கூடாது, ஆனால் 
அதில் உள்ள எல்�ா நம்பிக்மைகமையயும் விட்டுவிட்டு ஞான�ாக இருக்க 
பவண்டும். தவறு உண்மை�யானது அல்� என்பமைத நாம் அறிந்தால், 
"பின்னால் உள்ளவற்மைற �றந்துவிட்டு" முன்பனற்றத்திற்கு தயாராக 
இருப்பபாம்.

8. 259: 17-21

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பDம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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இழந்த படம் உருவம் இல்மை�. செதய்வீக பிரதிபலிப்பில் உண்மை�யான 

உருவத்மைத இழக்க முடியாது. இமைதப் புரிந்துசெகாண்ட இபயசு 

செசான்னார்: “பரப�ாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பரிபூர2ராக 

இருப்பதுபபா�, நீங்களும் பரிபூர2ராயிருங்கள்.”

9. 502: 9-14

ஆன்�ீக ர ீதியில், ஆதியாக�ம் புத்தகம் என்பது கடவுளின் 
உண்மை�யற்ற உருவத்தின் வர�ாறு ஆகும், இது ஒரு பாவ �ர2ம் 
என்று செபயரிடப்பட்டது. ஆதியாக�த்தின் முதல் அத்தியாயத்தில் 
செகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, சரியாகப் பார்க்கப்படும் இந்த வி�கல், 
கடவுளின் சரியான பிரதிபலிப்மைபயும் �னிதனின் ஆன்�ீக 
உண்மை�மையயும் பரிந்துமைரக்க உதவுகிறது.

10.   521: 6-17

ஆன்�ீக பமைடப்பின் இந்த சுருக்க�ான, புகழ்செபற்ற வர�ாற்மைற 
(ஆதியாக�த்தின் முதல் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி) கடவுளின் 
மைககளில் விட்டுவிடுகிபறாம், �னிதனுமைடயது அல்�, ஆவிமையக் 
காத்துக்செகாள்வதில், விஷயம் இல்மை�, - இப்பபாதும் என்செறன்றும் 
கடவுளின் ப�ன்மை�மைய, சர்வ வல்�மை�மைய �கிழ்ச்சியுடன் 
ஒப்புக்செகாள்கிபறாம். �ற்றும் எங்கும் நிமைறந்திருப்பது.

�னிதனின் நல்லி2க்கமும் அழியாமை�யும் அப்படிபய இருக்கின்றன. 
�னிதன் சடப்செபாருளாகப் பமைடக்கப்பட்டான் என்ற எதிர் 
அனு�ானத்திலிருந்து வி�கி, ந�து பார்மைவமைய பமைடப்பின் ஆன்�ீகப் 
பதிவின் பக்கம் திருப்ப பவண்டும், புரிந்து2ர்விலும் இதயத்திலும் 
"மைவரத்தின் முமைனயுடன்" �ற்றும் ஒரு பதவமைதயின் பபனாவில் 
செபாறிக்கப்பட பவண்டும். .

11.   476: 21-22, 28-4

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பDம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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�னிதபன, இமைதக் கற்றுக்செகாள், ப�லும் �னிதனின் ஆன்�ீக 
நிமை�மைய ஆர்வத்துடன் பதடுங்கள், இது அமைனத்து செபௌதிக 
சுயத்திற்கும் செவளிபய உள்ளது.

�னிதர்களின் பிள்மைளகள் அல்�, கடவுளின் பிள்மைளகமைளப் பற்றி 
பபசுமைகயில், இபயசு செசான்னார், "பதவனுமைடய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் 
இருக்கிறது; அதாவது, உண்மை�யும் அன்பும் உண்மை�யான �னிதனில் 
ஆட்சி செசய்கின்றன, கடவுளின் சாயலில் �னிதன் வீழ்ச்சியமைடயாத 
�ற்றும் நித்திய�ானவன் என்பமைதக் காட்டுகிறது. இபயசு அறிவியலில் 
ஒரு பரிபூர2 �னிதமைனப் பார்த்தார், பாவம் செசய்யும் சாவுக்பகதுவான 
�னிதன் �னிதர்களுக்குத் பதான்றும் இடத்தில் அவருக்குத் 
பதான்றினார். இந்த பரிபூர2 �னிதனில் இரட்சகர் கடவுளின் செசாந்த 
சாயமை�க் கண்டார், ப�லும் �னிதமைனப் பற்றிய இந்த சரியான பார்மைவ
பநாயுற்றவர்கமைளக் கு2ப்படுத்தியது.
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ஒருபபாதும் பிறக்கவில்மை�, இறக்கவில்மை�, நித்திய அறிவியலில் 
கடவுளின் அரசாங்கத்தின் கீழ், �னிதன் தனது உயர�ான 
செசாத்திலிருந்து விழுவது சாத்திய�ில்மை�.

தினச!ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ப�ரி பபக்கர் எடி

தினச!ி க6பம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செDபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  செதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பாசத்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!
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தமை�ப்ப: ஆடம் �ற்றும் வீழ்ந்த �னிதன்

கநாக்கங்கள் �ற்றும் கசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் பநாக்கங்கள் அல்�து செசயல்கமைள
விபராதப�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமை2ப்பபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுப� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சபகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்பதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆப�ாசமைன,  செசல்வாக்கு செசலுத்துதல் அல்�து தவறாக செசல்வாக்கு
செசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட பவண்டும்.

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

கடமை�க்கு விழிப்பு4ர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆப�ாசமைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  ப�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செசய்ய பவண்டிய கடமை�மைய �றக்கபவா
புறக்க2ிக்கபவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.
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