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ஞாயிற்றுக்கிழமை� டிசம்பர் 19, 2021

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

ககால்டன் உமைர:  சங்கீதம் 103 : 19

"கர்த்தர் வானங்களில் த�து சிங்காசனத்மைத ஸ்தாபித்திருக்கிறார்;
அவருமைடய ராஜரிகம் சர்வத்மைதயும் ஆளுகிறது."

பபாறுப்பு ர ீதியான வாசிப்பு:     கயாபு 12: 7-9
 கயாபு 9: 6-10 

7 இப்பபாதும் நீ �ிருகங்கமைளக் பகட்டுப்பார், அமைவகள் 
உனக்குப்பபாதிக்கும் ஆகாயத்துப் பறமைவகமைளக் பகள். 
அமைவகள் உனக்கு அறிவிக்கும்.

8 அல்�து பூ�ிமைய விசாரித்துக்பகள், அது உனக்கு உபபதசிக்கும்; 
சமுத்திரத்தின் �ச்சங்கமைளக் பகள், அமைவகள் உனக்கு 
விவரிக்கும்.

9 கர்த்தருமைடய கரம் இமைதச் செசய்தசெதன்று 
இமைவகசெளல்�ாவற்றிலும் அறியாதவன் யார்?

6 பூ�ியின் தூண்கள் அதிரத்தக்கதாய் அமைத அதின் 
ஸ்தானத்தினின்று அமைசயப்பண்ணுகிறார்.

7 அவர் சூரியனுக்குக் கட்டமைளயிட அது உதிக்காதிருக்கும்; அவர் 
நட்சத்திரங்கமைள �மைறத்துப்பபாடுகிறார்.

8 அவர் ஒருவபர வானங்கமைள விரித்து சமுத்திர அமை�களின்ப�ல்
நடக்கிறவர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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9 அவர் துருவச்சக்கர நட்சத்திரங்கமைளயும், �ிருகசீரிஷத்மைதயும் 
அறு�ீமைனயும், தட்சன �ண்ட�ங்கமைளயும் உண்டாக்கினவர்.

10 ஆராய்ந்து முடியாத செபரியகாரியங்கமைளயும் எண்ணிமுடியாத 
அதிசயங்கமைளயும் அவர் செசய்கிறார்.

பாடம் பிரசங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. கயாவான் 1 : 1, 3

1 ஆதியிப� வார்த்மைத இருந்தது, அந்த வார்த்மைத 
பதவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்மைத பதவனாயிருந்தது.

3 சக�மும் அவர் மூ��ாய் உண்டாயிற்று; உண்டானசெதான்றும் 
அவராப�யல்�ா�ல் உண்டாகவில்மை�.

2. ஆதியாக�ம் 2 : 1

1 இவ்வித�ாக வானமும் பூ�ியும், அமைவகளின் சர்வபசமைனயும் 
உண்டாக்கப்பட்டுத் தீர்ந்தன.

3. சங்கீதம் 104 : 1, 2, 5, 19, 30

1 என் ஆத்து�ாபவ, கர்த்தமைர ஸ்பதாத்திரி; என் பதவனாகிய 
கர்த்தாபவ, நீர் �ிகவும் செபரியவராயிருக்கிறீர்; �கிமை�மையயும் 
�கத்துவத்மைதயும் அணிந்துசெகாண்டிருக்கிறீர்.

2 ஒளிமைய வஸ்திர�ாகத் தரித்து, வானங்கமைளத் திமைரமையப்பபால் 
விரித்திருக்கிறீர்.

5 பூ�ி ஒருபபாதும் நிமை�பபராதபடி அதின் ஆதாரங்கள்ப�ல் அமைத 
ஸ்தாபித்தார்.

19 சந்திரமைனக் கா�க்குறிப்புகளுக்காகப் பமைடத்தார்; சூரியன் தன் 
அஸ்த�னத்மைத அறியும்.

30 நீர் உம்முமைடய ஆவிமைய அனுப்பும்பபாது, அமைவகள் 
சிருஷ்டிக்கப்படும்; நீர் பூ�ியின் ரூபத்மைதயும் புதிதாக்குகிறீர்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
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4. 2 இராஜாக்கள் 20 : 1-5 (க்கு 2nd :), 6 (க்கு 1st ;), 8 (க்கு 
2nd ,), 9-11

1 அந்நாட்களில் எபசக்கியா வியாதிப்பட்டு �ரணத்துக்கு 
ஏதுவாயிருந்தான்; அப்செபாழுது ஆப�ாத்சின் கு�ாரனாகிய ஏசாயா 
என்னும் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந்து, அவமைன பநாக்கி: நீர் 
உ�து வீட்டுக்காரியத்மைத ஒழுங்குப்படுத்தும்; நீர் பிமைழக்க�ாட்டீர், 
�ரித்துப்பபாவீர் என்று கர்த்தர் செசால்லுகிறார் என்றான்.

2 அப்செபாழுது எபசக்கியா தன் முகத்மைதச் சுவர்ப்புற�ாகத் திரும்பிக் 
செகாண்டு, கர்த்தமைர பநாக்கி:

3 ஆ கர்த்தாபவ, நான் உ�க்கு முன்பாக உண்மை�யும் �ன 
உத்த�மு�ாய் நடந்து, உ�து பார்மைவக்கு ந��ானமைதச் செசய்பதன் 
என்பமைத நிமைனத்தருளும் என்று விண்ணப்பம்பண்ணினான். 
எபசக்கியா �ிகவும் அழுதான்.

4 ஏசாயா பாதி முற்றத்மைதவிட்டு அப்புறம் பபாகிறதற்குமுன்பன, 
கர்த்தருமைடய வார்த்மைத அவனுக்கு உண்டாகி, அவர் செசான்னது:

5 நீ திரும்பிப்பபாய், என் ஜனத்தின் அதிபதியாகிய எபசக்கியாமைவ 
பநாக்கி: உன் தகப்பனாகிய தாவீதின் பதவனாயிருக்கிற கர்த்தர் 
செசால்லுகிறது என்னசெவன்றால்: உன் விண்ணப்பத்மைதக் 
பகட்படன், உன் கண்ணீமைரக் கண்படன்; இபதா, நான் உன்மைனக் 
குண�ாக்குபவன்.

6 உன் நாட்கபளாபட பதிமைனந்து வருஷங்கமைளக் கூட்டுபவன்; 
உன்மைனயும் இந்த நகரத்மைதயும் அசீரியா ராஜாவின் மைகக்குத் 
தப்புவித்து, என் நி�ித்தமும் என் தாசனாகிய தாவீதின் நி�ித்தமும் 
இந்த நகரத்துக்கு ஆதரவாய் இருப்பபன் என்று செசால் என்றார்.

8 எபசக்கியா ஏசாயாமைவ பநாக்கி: கர்த்தர் என்மைனக் 
குண�ாக்குவதற்கும்.

9 அதற்கு ஏசாயா: கர்த்தர் தாம் செசான்ன வார்த்மைதயின்படிபய 
செசய்வாசெரன்பதற்கு, கர்த்தரால் உனக்கு உண்டாகும் 
அமைடயாள�ாகச் சாமைய பத்துப் பாமைக முன்னிட்டுப் 
பபாகபவண்டுப�ா, பத்துப்பாமைக பின்னிட்டுத் திரும்ப பவண்டுப�ா 
என்று பகட்டான்.

10 அதற்கு எபசக்கியா: சாமைய பத்துப்பாமைக முன்னிட்டுப்பபாகிறது 
ப�சான காரியம்; அப்படி பவண்டாம்; சாமைய பத்துப்பாமைக 
பின்னிட்டுத் திரும்பபவண்டும் என்றான்.

11 அப்செபாழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி கர்த்தமைர பநாக்கிக் 
கூப்பிடுமைகயில், அவர் ஆகாசுமைடய சூரிய கடியாரத்தில் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
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பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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பாமைகக்குப் பாமைக முன்பபான சாமைய பத்துப்பாமைக பின்னிட்டுத் 
திரும்பும்படி செசய்தார்.

5. கயாபு 22: 12 (க்கு?)

12 பதவன் பரப�ாகத்தின் உன்னதங்களிலிருக்கிறார் அல்�பவா?

6. கயாசுவா 10 : 1, 2 (க்கு 1st ,), 3, 4, 6 (க்கு;), 7-10 (க்கு 1st ,), 
11 (க்கு:), 12, 13 (க்கு 1st .), 14 (க்கு,)

1 சுவா ஆயிமையப் பிடித்து, சங்காரம்பண்ணி, எரிபகாவுக்கும் அதின் 
ராஜாவுக்கும் செசய்தபடி, ஆயிக்கும் அதின் ராஜாவுக்கும் 
செசய்தமைதயும், கிபிபயானின் குடிகள் இஸ்ரபவப�ாபட 
ச�ாதானம்பண்ணி அவர்களுக்குள் வாச�ாயிருக்கிறமைதயும், 
எருசப��ின் ராஜாவாகிய அபதானிபசபதக் பகள்விப்பட்டபபாது,

2 கிபிபயான் ராஜதானி பட்டணங்களில் ஒன்மைறப்பபால் செபரிய 
பட்டணமும், ஆயிமையப்பார்க்கிலும் செபரிது�ாயிருந்தபடியினாலும், 
அதின் �னுஷசெரல்�ாரும் ப�சாலிகளாயிருந்தபடியினாலும், 
�ிகவும் பயந்தார்கள்.

3 ஆமைகயால் எருசப��ின் ராஜாவாகிய அபதானிபசபதக் 
எபிபரானின் ராஜாவாகிய ஓகாமுக்கும், யர்மூத்தின் ராஜாவாகிய 
பீராமுக்கும், �ாகீசின் ராஜாவாகிய யப்பியாவுக்கும், எக்ப�ானின் 
ராஜாவாகிய செதபீருக்கும் ஆள் அனுப்பி:

4 நாங்கள் கிபிபயாமைனச் சங்கரிக்கும்படி, நீங்கள் என்னிடத்தில் 
வந்து, எனக்குத் துமைணசெசய்யுங்கள்; அவர்கள் பயாசுவாபவாடும் 
இஸ்ரபவல் புத்திரபராடும் ச�ாதானம்பண்ணினார்கள் என்று 
செசால்லி அனுப்பினான்.

6 அப்செபாழுது கிபிபயானின் �னுஷர் கில்காலிலிருக்கிற 
பாளயத்துக்கு பயாசுவாவினிடத்தில் ஆளனுப்பி: உ�து அடியாமைரக்
மைகவிடா�ல்.

7 உடபன பயாசுவாவும் அவபனாபடகூடச் சக� யுத்த�னுஷரும் சக� 
பராக்கிர�சாலிகளும் கில்காலிலிருந்து பபானார்கள்.

8 கர்த்தர் பயாசுவாமைவ பநாக்கி: அவர்களுக்குப் பயப்படாயாக; உன் 
மைககளில் அவர்கமைள ஒப்புக்செகாடுத்பதன்; அவர்களில் ஒருவரும் 
உனக்கு முன்பாக நிற்பதில்மை� என்றார்.

9 பயாசுவா கில்காலிலிருந்து இராமுழுதும் நடந்து, திடீசெரன்று 
அவர்கள்ப�ல் வந்துவிட்டான்.

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



 பக்கம் 5ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், டிசம்பர் 19, 2021
தமை�ப்ப: �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

10 கர்த்தபரா அவர்கமைள இஸ்ரபவலுக்கு முன்பாகக் 
க�ங்கப்பண்ணினார்; ஆமைகயால் அவர்கமைளக் கிபிபயானிப� 
�கா சங்கார�ாக �டங்கடித்து, செபத்செதாபரானுக்குப் பபாகிற 
வழியிப� துரத்தி, அசெசக்கா�ட்டும் �க்செகதா�ட்டும் முறிய 
அடித்தார்கள்.

11 அவர்கள் செபத்செதாபரானிலிருந்து, இறங்குகிற வழியிப� 
இஸ்ரபவலுக்கு முன்பாக ஓடிப்பபாமைகயில், அசெசக்கா�ட்டும் 
ஓடுகிற அவர்கள்ப�ல் கர்த்தர் வானத்திலிருந்து செபரிய கற்கமைள 
விழப்பண்ணினார், அவர்கள் செசத்தார்கள்.

12 கர்த்தர் எப�ாரியமைர இஸ்ரபவல் புத்திரருக்கு முன்பாக 
ஒப்புக்செகாடுக்கிற அந்நாளிப�, பயாசுவா கர்த்தமைர பநாக்கிப் 
பபசி, பின்பு இஸ்ரபவலின் கண்களுக்கு முன்பாக: சூரியபன, நீ 
கிபிபயான்ப�லும், சந்திரபன, நீ ஆயப�ான் பள்ளத்தாக்கிலும், 
தரித்துநில்லுங்கள் என்றான்.

13 அப்செபாழுது ஜனங்கள் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு நீதிமையச் 
சரிக்கட்டு�ட்டும் சூரியன் தரித்தது, சந்திரனும் நின்றது.

14 இப்படிக் கர்த்தர் ஒரு �னிதனுமைடய செசால்பகட்ட 
அந்நாமைளசெயாத்தநாள் அதற்கு முன்னு�ில்மை� 
அதற்குப்பின்னு�ில்மை�.

7. சங்கீதம் 103 : 19

19 கர்த்தர் வானங்களில் த�து சிங்காசனத்மைத ஸ்தாபித்திருக்கிறார்; 
அவருமைடய ராஜரிகம் சர்வத்மைதயும் ஆளுகிறது.

8. கயாபு 26 : 7-13 (க்கு;), 14 (தி)

7 அவர் உத்தர�ண்ட�த்மைத செவட்டசெவளியிப� விரித்து, பூ�ிமைய 
அந்தரத்திப� செதாங்கமைவக்கிறார்.

8 அவர் தண்ணீர்கமைளத் தம்முமைடய கார்ப�கங்களில் 
கட்டிமைவக்கிறார்; அதின் பாரத்தினால் ப�கம் கிழிகிறதில்மை�.

9 அவர் த�து சிங்காசனம் நிற்கும் ஆகாசத்மைத ஸ்திரப்படுத்தி, 
அதின்ப�ல் த�து ப�கத்மைத விரிக்கிறார்.

10 அவர் தண்ணீர்கள்ப�ல் சக்கரவட்டம் தீர்த்தார்; செவளிச்சமும் 
இருளும் முடியு�ட்டும் அப்படிபய இருக்கும்.

11 அவருமைடய கண்டிதத்தால் வானத்தின் தூண்கள் அதிர்ந்து 
தத்தளிக்கும்.

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



 பக்கம் 6ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், டிசம்பர் 19, 2021
தமை�ப்ப: �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

12 அவர் த�து வல்�மை�யினால் சமுத்திரக் செகாந்தளிப்மைப 
அ�ரப்பண்ணி, த�து ஞானத்தினால் அதின் மூர்க்கத்மைத 
அடக்குகிறார்.

13 த�து ஆவியினால் வானத்மைத அ�ங்கரித்தார்; அவருமைடய கரம் 
செநளிவான சர்ப்ப நட்சத்திரத்மைத உருவாக்கிற்று.

14 ... அவருமைடய வல்�மை�யின் இடிமுழக்கத்மைத அறிந்தவன் யார் 
என்றான்.

9. பவளிப்படுத்தின விகசஷம் 20: 11 (க்கு;)

11 பின்பு, நான் செபரிய செவள்மைளச் சிங்காசனத்மைதயும் அதின்ப�ல் 
வீற்றிருக்கிறவமைரயும் கண்படன்; அவருமைடய சமுகத்திலிருந்து 
பூ�ியும் வானமும் அகன்றுபபாயின.

10. பவளிப்படுத்தின விகசஷம் 21: 5 (க்கு 1st.), 6 (க்கு 2nd.) 

5 சிங்காசனத்தின்ப�ல் வீற்றிருந்தவர்: இபதா, நான் சக�த்மைதயும் 
புதிதாக்குகிபறன் என்றார்.

6 அன்றியும், அவர் என்மைன பநாக்கி: ஆயிற்று, நான் அல்பாவும் 
ஓசெ�காவும், ஆதியும் அந்தமு�ாயிருக்கிபறன்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆகராக்கியம்

1. 135 : 9-10

ஆன்�ீக பரிணா�ம் �ட்டுப� செதய்வீக சக்திமையப் பயன்படுத்த 
தகுதியானது.

2. 275 : 20-23

செதய்வீக செ�ட்டாபிசிக்ஸ்,  ஆன்�ீக புரிதலுக்கு செவளிப்படுத்தப்பட்டபடி,
அமைனத்தும் �னம்,  �ற்றும் �னம் கடவுள்,  சர்வ வல்�மை�,  சர்வ
வல்�மை�, சர்வஞானம், அதாவது அமைனத்து சக்தி, அமைனத்து இருப்பு,
அமைனத்து அறிவியல் என்பமைத செதளிவாகக் காட்டுகிறது.

3. 547 : 19-22

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் பதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது ப�ரி பபக்கர் எடி எழுதிய கிங் பஜம்ஸ் மைபபிளின் பவத ப�ற்பகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
பவதவசனங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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செபாருள் பரிணா�ம் என்பது முதல் முதல் காரணம் செபாருளாக �ாற 
பவண்டும், பின்னர் �னதிற்குத் திரும்ப பவண்டும் அல்�து தூசி �ற்றும் 
ஒன்று�ில்�ா�ல் பபாக பவண்டும்.

4. 555 : 16-23

கடவுளின் பிரதிபலிப்பான �னிதனின் பதாற்றத்மைதத் பதடுவது, 
கடவுளின் பதாற்றம், தன்னிமைறவு �ற்றும் நித்தியம் என்று 
விசாரிப்பமைதப் பபான்றது. சக்தியற்ற பிமைழ �ட்டுப� ஆவிமைய 
செபாருபளாடும், நன்மை� தீமை�பயாடும், அழியாமை�மைய �ரணத்பதாடும் 
இமைணக்க முயல்கிறது, ப�லும் இந்த பபாலி ஒற்றுமை�மைய �னிதன் 
என்று அமைழக்கும், �னிதன் �னம் �ற்றும் செபாருள் இரண்டின் சந்ததி, 
செதய்வம் �ற்றும் �னிதபநயம் இரண்மைடயும் பபா�. பமைடப்பு ஆன்�ீக 
அடிப்பமைடயில் தங்கியுள்ளது.

5. 317 : 2 (பபாருள்) -5

…செபாருள் அறிவு பமைடப்பாற்றல் செதய்வீகக் செகாள்மைகயின் 
சிம்�ாசனத்மைத அபகரித்தது, செபாருளின் வலிமை�, செபாய்யின் சக்தி, 
ஆவியின் முக்கியத்துவத்மைத வலியுறுத்தியது, ப�லும் ஒரு 
�ானுடவியல் கடவுமைள அறிவித்தது.

6. 257 : 15-21

செபாருள் உணர்வுகள் �ற்றும் �னித கருத்துக்கள் ஆன்�ீக 
கருத்துக்கமைள செபாருள் நம்பிக்மைககளாக செ�ாழிசெபயர்க்கும், ப�லும் 
எல்மை�யற்ற பகாட்பாட்டிற்கு பதி�ாக ஒரு �ானுடவியல் கடவுள் - 
பவறுவித�ாகக் கூறினால், செதய்வீக அன்பு - �மைழயின் தந்மைத, "அவர் 
துளிகமைளப் செபற்றவர். பனி", அவர் "அவரது பருவத்தில் 
�ஸ்ஸபராத்மைத" செகாண்டு வருகிறார், ப�லும் "ஆர்க்டரமைஸ அவரது 
�கன்களுடன்" வழிநடத்துகிறார்.

7. 124 : 3-9 (க்கு,), 14-24, 26-31

இயற்பியல் விஞ்ஞானம் (என்று அமைழக்கப்படுவது) �னித அறிவு, - 
�ரண �னதின் ஒரு சட்டம், ஒரு குருட்டு நம்பிக்மைக, ஒரு சாம்சன் தனது 
வலிமை�மையக் குமைறக்கிறார். இந்த �னித நம்பிக்மைகமைய ஆதரிக்க 

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



 பக்கம் 8ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், டிசம்பர் 19, 2021
தமை�ப்ப: �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

அமை�ப்புகள் இல்�ாதபபாது, அதன் அடித்தளங்கள் இல்�ா�ல் 
பபாய்விடும். தார்�ீக வலிமை�பயா, ஆன்�ீக அடிப்பமைடபயா அல்�து 
புனிதக் செகாள்மைகபயா இல்�ாததால், இந்த நம்பிக்மைக 
காரணத்திற்காக விமைளமைவத் தவறாகப் புரிந்துசெகாண்டு, 
விஷயத்தில் வாழ்க்மைகமையயும் புத்திசாலித்தனத்மைதயும் கண்டுபிடிக்க 
முயல்கிறது.

பிரபஞ்சம், �னிதமைனப் பபா�பவ, அறிவிய�ால் அதன் செதய்வீகக் 
செகாள்மைகயான கடவுளிலிருந்து விளக்கப்பட பவண்டும், பின்னர் 
அமைதப் புரிந்து செகாள்ள முடியும்; ஆனால் உடல் உணர்வின் 
அடிப்பமைடயில் விளக்கப்பட்டு, வளர்ச்சி, முதிர்ச்சி �ற்றும் சிமைதவுக்கு 
உட்பட்டதாகக் குறிப்பிடப்படும்பபாது, �னிதமைனப் பபா�பவ 
பிரபஞ்சமும் ஒரு புதிராகபவ உள்ளது, அது செதாடர்ந்து இருக்க 
பவண்டும்.

ஒட்டுதல், ஒட்டுதல் �ற்றும் ஈர்ப்பு ஆகியமைவ �னதின் பண்புகள். அமைவ
செதய்வீகக் செகாள்மைகமையச் பசர்ந்தமைவ, ப�லும் அந்த சிந்தமைன 
சக்தியின் ச�நிமை�மைய ஆதரிக்கின்றன, இது பூ�ிமைய அதன் 
சுற்றுப்பாமைதயில் செசலுத்தியது �ற்றும் செபருமை� அமை�யிடம், 
"இதுவமைர �ற்றும் செதாமை�வில் இல்மை�" என்று கூறியது.

நாங்கள் பமைடகமைள �ிதிக்கிபறாம். அவற்மைறத் திரும்பப் செபறுங்கள், 
�ற்றும் உருவாக்கம் வீழ்ச்சியமைடய பவண்டும். �னித அறிவு 
அவற்மைறப் செபாருளின் சக்திகள் என்று அமைழக்கிறது; ஆனால் 
செதய்வீக விஞ்ஞானம் அவர்கள் முழுவது�ாக செதய்வீக �னமைதச் 
பசர்ந்தவர்கள் என்றும், இந்த �னதில் உள்ளார்ந்தவர்கள் என்றும், 
அதனால் அவர்கமைள அவர்களின் உரிமை�யான வீடு �ற்றும் 
வமைகப்பாட்டிற்கு �ீட்செடடுக்கிறது என்றும் அறிவிக்கிறது.

8. 192 : 11-21

தவறான சக்தி என்பது ஒரு செபாருள் நம்பிக்மைக, ஒரு குருட்டுத்தன�ாக 
தவறாக அமைழக்கப்படும் சக்தி, விருப்பத்தின் சந்ததி �ற்றும் 
ஞானத்தின் சந்ததி, �ரண �னதின் �ற்றும் அழியாதது அல்�. அது 
தமை�க்குப்புறக் கண்புமைர, விழுங்கும் சுடர், புயலின் மூச்சு. இது 
�ின்னல் �ற்றும் சூறாவளி, சுயந�ம், செபால்�ாதது, பநர்மை�யற்றது 
�ற்றும் தூய்மை�யற்றது.

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



 பக்கம் 9ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், டிசம்பர் 19, 2021
தமை�ப்ப: �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

தார்�ீக �ற்றும் ஆன்�ீகம் ஸ்பிரிட்டுக்கு செசாந்த�ானது, அவர் "காற்மைற 
தனது முஷ்டிகளில்" மைவத்திருக்கிறார்; இந்த பபாதமைன அறிவியல் 
�ற்றும் நல்லிணக்கத்துடன் ஒத்துப்பபாகிறது. அறிவியலில், 
கடவுளுக்கு எதிரான எந்த சக்தியும் உங்களிடம் இருக்க முடியாது, 
ப�லும் உடல் பு�ன்கள் தங்கள் தவறான சாட்சிமைய மைகவிட பவண்டும்.

9. 252 : 15-17, 24-8

செபாருள் உணர்வின் தவறான சான்றுகள் ஆவியின் சாட்சியுடன் 
வியக்கத்தக்க வமைகயில் பவறுபடுகின்றன. செபாருள் உணர்வு 
உண்மை�யின் ஆணவத்துடன் குரல் எழுப்புகிறது:

உ�கம் என் ராஜ்யம். செபாருளின் அழகில் நான் சிம்�ாசனத்தில் 
அ�ர்ந்திருக்கிபறன். ஆனால் ஒரு செதாடுதல், ஒரு விபத்து, கடவுளின் 
சட்டம், எந்த பநரத்திலும் என் அமை�திமைய அழிக்கக்கூடும், 
ஏசெனன்றால் என் கற்பமைனயான �கிழ்ச்சிகள் அமைனத்தும் 
ஆபத்தானமைவ. எரி�மை�க்குழம்பு செவடிப்பமைதப் பபா�, நான் என் 
செசாந்த விரக்திக்கு விரிவமைடகிபறன், ப�லும் செநருப்மைப நுகரும் 
பிரகாசத்துடன் பிரகாசிக்கிபறன்.

ஆவி, எதிர் சாட்சியம் கூறுகிறது:

நான் ஆவி. ஆன்�ிக உணர்வுகமைளக் செகாண்ட �னிதபன என் சாயல். 
அவர் எல்மை�யற்ற புரிதமை� பிரதிபலிக்கிறார், ஏசெனன்றால் நான் 
முடிவிலி. புனிதத்தின் அழகு, இருப்பின் பூரணத்துவம், அழியாத 
�கிமை�, - அமைனத்தும் என்னுமைடயது, ஏசெனன்றால் நான் கடவுள். நான்
�னிதனுக்கு அழியாமை�மையக் செகாடுக்கிபறன், ஏசெனன்றால் நான் 
சத்தியம். நான் எல்�ா பபரின்பத்மைதயும் பசர்த்துக்செகாள்கிபறன், 
ஏசெனன்றால் நான் அன்பு. நான் ஜீவன் என்பதால் ஆரம்பமும் முடிவும் 
இல்�ா�ல் உயிர் செகாடுக்கிபறன். நான் உயர்ந்தவன், அமைனத்மைதயும் 
தருகிபறன், ஏசெனன்றால் நான் �னம். நாபன அமைனத்திற்கும் 
செபாருள், ஏசெனன்றால் நான் தான்.

10.   524 : 28-3

ஸ்பிரிட் அதன் எதிர், செபாருமைள பரிணா�ப்படுத்தி, பாவம் �ற்றும் 
துன்பம் செசய்யும் திறமைன செகாடுக்க முடியு�ா? ஆவி, கடவுள், தூசிக்குள் 

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



 பக்கம் 10ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், டிசம்பர் 19, 2021
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செசலுத்தப்பட்டு, இறுதியில் செபாருளின் பகாரிக்மைகயின் பபரில் 
செவளிபயற்றப்படுகிறதா? ஆவி தூசிக்குள் நுமைழந்து, செதய்வீக 
தன்மை�மையயும் சர்வ வல்�மை�மையயும் இழக்கிறதா? கடவுளின் 
சுவாசத்தால் உயிரூட்டப்பட்ட ஒரு �ரண பாவியாக ஆவதற்கு �னம், 
கடவுள், செபாருளுக்குள் நுமைழகிறதா?

11.   195 : 11-14

ஒவ்செவாருவரும் முடிவு செசய்ய பவண்டிய விஷயம், அது �ரண �னதா 
அல்�து அழியாத �னதா என்பதுதான். �பனாதத்துவ அறிவியலுக்கான 
செபாருளின் அடிப்பமைடமையயும் அதன் செதய்வீகக் செகாள்மைகமையயும் நாம் 
மைகவிட பவண்டும்.

12.   306 : 25-29

செபௌதிகப் பு�ன்களின் திடுக்கிடும் சாட்சியங்களுக்கு �த்தியில் 
க�ங்கா�ல், இன்னும் சிம்�ாசனத்தில் அ�ர்ந்திருக்கும் விஞ்ஞானம், 
�னிதர்களுக்கு �ாறாத, இணக்க�ான, செதய்வீகக் செகாள்மைகமைய 
விரிவுபடுத்துகிறது, - வாழ்க்மைகமையயும் பிரபஞ்சத்மைதயும் 
விரிவுபடுத்துகிறது, எப்பபாதும் இருக்கும் �ற்றும் நித்திய�ானது.

13.   520 : 3-5 (க்கு!), 23-24 (க்கு 2nd ,)

புரிந்துசெகாள்ள முடியாத �னம் செவளிப்படுகிறது. எல்மை�யற்ற அன்பின் 
ஆழம், அக�ம், உயரம், வலிமை�, கம்பீரம் �ற்றும் �கிமை� எல்�ா 
இடங்கமைளயும் நிரப்புகின்றன. அது பபாதும்!

செபாருள் மூ�ம் அல்�, �னதின் மூ�ம் கடவுள் அமைனத்மைதயும் 
பமைடக்கிறார் என்ற அழுத்த�ான அறிவிப்பு இங்பக உள்ளது.

14.   471 : 18-20

கடவுள் எல்மை�யற்றவர், எனபவ எப்பபாதும் இருக்கிறார், பவறு எந்த 
சக்தியும் இல்மை�, பிரசன்னமும் இல்மை�. எனபவ பிரபஞ்சத்தின் 
ஆன்�ீகம் �ட்டுப� பமைடப்பின் உண்மை�.

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



 பக்கம் 11ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், டிசம்பர் 19, 2021
தமை�ப்ப: �னிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

தினசரி கடமை�கள்

வழங்கியவர் ப�ரி பபக்கர் எடி

தினசரி பஜபம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செஜபிப்பது 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!

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

க7ாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கான விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் பநாக்கங்கள் அல்�து செசயல்கமைள
விபராதப�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்பபா 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 விழிப்புணர்வு

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
புறக்கணிக்கபவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் மைகபயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________

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


