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தமை�ப்ப — �னி�தன் உட்பட ப�ரபஞ்சம் அணுசக்த�யி�ல்
உருவா�னித�?

கோகி�ல்டன் உமைர:  நீ#த�மொ��ழ�கிள் 3: 19

"கர்த்தர் ஞா�னத்த	ன�லே� பூ�	மையி அஸ்த	ப�ரப்படுத்த	, புத்த	யி	ன�லே� வா�னங்கமை*
ஸ்த�ப	த்த�ர்."

மொப�றுப்பு ர#த�யி�னி வா�ச�ப்பு:  சங்கி#தம் 95: 1-6

1 கர்த்தமைரக் கெகம்ப,ர��ய்ப் ப�டி, நம்முமைடயி இரட்சணி	யிக் கன்�மை�மையிச் 
சங்க,ர்த்தனம் பண்ணிக்கடலேவா�ம் வா�ருங்கள்.

2 துத	த்தலுடலேன அவார் சந்ந	த	க்கு முன்ப�க வாந்து, சங்க,தங்க*�ல் அவாமைர 
ஆர்ப்பர	த்துப் ப�டக்கடலேவா�ம்.

3 கர்த்தலேர �க� லேதவானும், எல்�� லேதவார்களுக்கும் �க�ர�ஜூனு��யி	ருக்க	றா�ர்.
4 பூ�	யி	ன் ஆழங்கள் அவார் மைகயி	�	ருக்க	றாது; பர்வாதங்க*	ன் உயிரங்களும் 

அவாருமைடயிமைவாகள்.
5 சமுத்த	ரம் அவாருமைடயிது, அவாலேர அமைத உண்ட�க்க	ன�ர்; கெவாட்ட�ந்தமைரமையியும்

அவாருமைடயி கரம் உருவா�க்க	ற்று.
6 நம்மை� உண்ட�க்க	ன கர்த்தருக்கு முன்ப�க ந�ம் பணி	ந்து குன	ந்து 

முழங்க�ற்படியி	டக்கடலேவா�ம் வா�ருங்கள்.

ப�டம் ப�ரசங்கிம்

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை*ன்ஃப,ல்ட் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் லேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	*	ன் லேவாத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறா	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க, 
உடன் லேவாதவாசனங்க*	�	ருந்து கெத�டர்புமைடயி பத்த	கமை* உள்*டக்க	யிது.
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மைபப�ளி���ருந்து

1. சங்கி#தம் 148 : 1-5

1 அல்லே�லு�யி�, வா�னங்க*	ல் உள்*மைவாகலே*, கர்த்தமைரத் துத	யுங்கள்; உன்னதங்க*	ல்
அவாமைரத் துத	யுங்கள்.

2 அவாருமைடயி தூதர்கலே*, ந,ங்கள் யி�வாரும் அவாமைரத் துத	யுங்கள்; அவாருமைடயி 
லேசமைனகலே*, ந,ங்கள் யி�வாரும் அவாமைரத் துத	யுங்கள்.

3 சூர	யி சந்த	ரலேர, அவாமைரத் துத	யுங்கள்; ப	ரக�சமுள்* சக� நட்சத்த	ரங்கலே* 
அவாமைரத் துத	யுங்கள்.

4 வா�ன�த	 வா�னங்கலே*, அவாமைரத் துத	யுங்கள்; ஆக�யி�ண்ட�த்த	ன் லே�லுள்* 
தண்ணி,ர்கலே*, அவாமைரத் துத	யுங்கள்.

5 அமைவாகள் கர்த்தர	ன் ந��த்மைதத் துத	க்கக்கடவாது; அவார் கட்டமை*யி	ட அமைவாகள் 
ச	ருஷ்டிக்கப்பட்டது.

2. ஏச�யி� 42 : 5-8

5 வா�னங்கமை*ச் ச	ருஷ்டித்து, அமைவாகமை* வா	ர	த்து, பூ�	மையியும், அத	லே� 
உற்பத்த	யி�க	றாமைவாகமை*யும் பரப்ப	னவாரும், அத	ல் இருக்க	றா ஜூனத்துக்குக் 
சுவா�சத்மைதயும், அத	ல் நட��டுக	றாவார்களுக்கு ஆவா	மையியும் கெக�டுக்க	றாவாரு��ன 
கர்த்தர�க	யி லேதவான் கெச�ல்லுக	றாத�வாது.

6 ந,ர் குருடருமைடயி கண்கமை*த் த	றாக்கவும், கட்டுண்டவார்கமை*க் க�வா�	�	ருந்தும், 
இரு*	ல் இருக்க	றாவார்கமை*க் ச	மைறாச்ச�மை�யி	�	ருந்தும் வா	டுவா	க்கவும்,

7 கர்த்தர�க	யி ந�ன் ந,த	யி	ன்படி உம்மை� அமைழத்து, உம்முமைடயி மைகமையிப்ப	டித்து, 
உம்மை�த் தற்க�த்து, உம்மை� ஜூனத்த	ற்கு உடன்படிக்மைகயி�கவும், ஜூ�த	களுக்கு 
ஒ*	யி�கவும் மைவாக்க	லேறான்.

8 ந�ன் கர்த்தர், இது என் ந��ம்; என் �க	மை�மையி லேவாகெறா�ருவானுக்கும், என் துத	மையி 
வா	க்க	ரகங்களுக்கும் கெக�லேடன்.

3. மொநீகோகி��யி� 9 : 6

6 ந,ர் ஒருவாலேர கர்த்தர்; ந,ர் வா�னங்கமை*யும், வா�ன�த	 வா�னங்கமை*யும், 
அமைவாகளுமைடயி சர்வா லேசமைனகமை*யும் பூ�	மையியும் அத	லுள்* எல்��வாற்மைறாயும், 
சமுத்த	ரங்கமை*யும் அமைவாக*	லுள்* எல்��வாற்மைறாயும் உண்ட�க்க	ன,ர்; 
அமைவாகமை*கெயில்��ம் ந,ர் க�ப்ப�ற்றுக	றா,ர்; வா�னலேசமைனகள் உம்மை�ப் 
பணி	ந்துகெக�ள்ளுக	றாது.

4. �த்கோதயு 11 : 1, 20-30

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை*ன்ஃப,ல்ட் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் லேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	*	ன் லேவாத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறா	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க, 
உடன் லேவாதவாசனங்க*	�	ருந்து கெத�டர்புமைடயி பத்த	கமை* உள்*டக்க	யிது.
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1 இலேயிசு தம்முமைடயி பன்ன	ரண்டு ச,ஷர்களுக்கும் கட்டமை*கெக�டுத்து முடித்தப	ன்பு, 
அவார்களுமைடயி பட்டணிங்க*	ல் உபலேதச	க்கவும் ப	ரசங்க	க்கவும் அவ்வா	டம் வா	ட்டுப் 
லேப�ன�ர்.

20 அப்கெப�ழுது த�து ப�த்த கெசய்மைகக*	ல் அத	க��னமைவாகமை*ச் கெசய்யிக் கண்ட 
பட்டணிங்கள், �னந்த	ரும்ப��ற் லேப�னபடியி	ன�ல், அமைவாகமை* அவார் கடிந்து 
கெக�ள்*த்கெத�டங்க	ன�ர்.

21 கெக�ர�ச	லேன! உனக்கு ஐலேயி�, கெபத்ச�யி	த�லேவா உனக்கு ஐலேயி�, உங்க*	ல் 
கெசய்யிப்பட்ட ப�த்த கெசய்மைககள் த,ருவா	லும் ச,லேத�ன	லும் 
கெசய்யிப்பட்டிருந்தத�ன�ல், அப்கெப�ழுலேத இரட்டுடுத்த	ச் ச�ம்ப�	ல் உட்க�ர்ந்து 
�னந்த	ரும்ப	யி	ருப்ப�ர்கள்.

22 ந	யி�யித்த,ர்ப்பு ந�*	லே� உங்களுக்கு லேநர	டுவாமைதப்ப�ர்க்க	லும் த,ருவுக்கும் 
ச,லேத�னுக்கும் லேநர	டுவாது இ�குவா�யி	ருக்குகெ�ன்று உங்களுக்குச் கெச�ல்லுக	லேறான்.

23 வா�னபர	யிந்தம் உயிர்த்தப்பட்ட கப்பர்நகூலே�, ந, ப�த�*பர	யிந்தம் த�ழ்த்தப்படுவா�ய்;
உன்ன	ல் கெசய்யிப்பட்ட ப�த்த கெசய்மைககள் லேச�லேத��	லே� 
கெசய்யிப்பட்டிருந்தத�ன�ல், அது இந்ந�ள் வாமைரக்கும் ந	மை�த்த	ருக்கும்.

24 ந	யி�யித்த,ர்ப்பு ந�*	லே� உனக்கு லேநர	டுவாமைதப்ப�ர்க்க	லும் லேச�லேத�ம் ந�ட்டிற்கு 
லேநர	டுவாது இ�குவா�யி	ருக்குகெ�ன்று உங்களுக்குச் கெச�ல்லுக	லேறான்.

25 அந்தச் ச�யித்த	ல் இலேயிசு கெச�ன்னது: ப	த�லேவா! வா�னத்துக்கும் பூ�	க்கும் 
ஆண்டவாலேர! இமைவாகமை* ஞா�ன	களுக்கும் கல்வா	��ன்களுக்கும் �மைறாத்து, 
ப��கருக்கு கெவா*	ப்படுத்த	னபடியி�ல் உம்மை� ஸ்லேத�த்த	ர	க்க	லேறான்.

26 ஆம் ப	த�லேவா! இப்படிச் கெசய்வாது உம்முமைடயி த	ருவு*த்துக்குப் ப	ர	யி��யி	ருந்தது.
27 சக�மும் என் ப	த�வா	ன�ல் எனக்கு ஒப்புக்கெக�டுக்கப்பட்டிருக்க	றாது. ப	த� தவா	ர 

லேவாகெறா�ருவானும் கு��ரமைன அறா	யி�ன்; கு��ரனும், கு��ரன் எவானுக்கு அவாமைர 
கெவா*	ப்படுத்தச் ச	த்த��யி	ருக்க	றா�லேர� அவானும் தவா	ர லேவாகெறா�ருவானும் ப	த�மைவா 
அறா	யி�ன்.

28 வாருத்தப்பட்டுப் ப�ரஞ்சு�க்க	றாவார்கலே* ந,ங்கள் எல்��ரும் என்ன	டத்த	ல் வா�ருங்கள்;
ந�ன் உங்களுக்கு இமை*ப்ப�ருதல் தருலேவான்.

29 ந�ன் ச�ந்தமும் �னத்த�ழ்மை�யு��யி	ருக்க	லேறான்; என் நுகத்மைத உங்கள்லே�ல் 
ஏற்றுக்கெக�ண்டு, என்ன	டத்த	ல் கற்றுக்கெக�ள்ளுங்கள். அப்கெப�ழுது, உங்கள் 
ஆத்து��க்களுக்கு இமை*ப்ப�றுதல் க	மைடக்கும்.

30 என் நுகம் கெ�துவா�யும் என் சுமை� இ�குவா�யும் இருக்க	றாது என்றா�ர்.

5. �த்கோதயு 12 : 46-50

46 இப்படி அவார் ஜூனங்கலே*�லேட லேபசுமைகயி	ல், அவாருமைடயி த�யி�ரும் சலேக�தரரும் 
அவார	டத்த	ல் லேபசலேவாண்டுகெ�ன்று கெவா*	லேயி ந	ன்றா�ர்கள்.

47 அப்கெப�ழுது, ஒருவான் அவாமைர லேந�க்க	: உம்முமைடயி த�யி�ரும் உம்முமைடயி 
சலேக�தரரும் உம்லே��லேட லேபசலேவாண்டுகெ�ன்று கெவா*	லேயி ந	ற்க	றா�ர்கள் என்றா�ன்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை*ன்ஃப,ல்ட் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் லேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	*	ன் லேவாத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறா	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க, 
உடன் லேவாதவாசனங்க*	�	ருந்து கெத�டர்புமைடயி பத்த	கமை* உள்*டக்க	யிது.



 பக்கம் 4ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், ஜூ�ன் 20, 2021
தமை�ப்ப: �ன	தன் உட்பட ப	ரபஞ்சம் அணுசக்த	யி�ல் உருவா�னத�?

48 தம்�	டத்த	ல் இப்படிச் கெச�ன்னவானுக்கு அவார் ப	ரத	யுத்தர��க: என் த�யி�ர் யி�ர்? 
என் சலேக�தரர் யி�ர்? என்று கெச�ல்�	,

49 தம்முமைடயி மைகமையித் த�து ச,ஷர்களுக்கு லேநலேர ந,ட்டி: இலேத�, என் த�யும் என் 
சலேக�தரரும் இவார்கலே*!

50 பரலே��கத்த	�	ருக்க	றா என் ப	த�வா	ன் ச	த்தத்த	ன்படி கெசய்க	றாவான் எவாலேன� அவாலேன 
எனக்குச் சலேக�தரனும் சலேக�தர	யும் த�யு��ய் இருக்க	றா�ன் என்றா�ர்.

6. எகோர��யி� 10 : 10 (உருக்கு)-13

10 ...கர்த்தலேர� கெ�ய்யி�ன கெதய்வாம்; அவார் ஜூ,வானுள்* லேதவான், ந	த்த	யி ர�ஜூ�; 
அவாருமைடயி லேக�பத்த	ன�ல் பூ�	 அத	ரும்; அவாருமைடயி உக்க	ரத்மைத ஜூ�த	கள் 
சக	க்க��ட்ட�ர்கள்.

11 வா�னத்மைதயும் பூ�	மையியும் உண்ட�க்க�த கெதய்வாங்கள், பூ�	யி	லும் இந்த 
வா�னத்த	ன்க,ழும் இர�தபடிக்கு அழ	ந்துலேப�கும் என்பமைத அவார்களுக்குச் 
கெச�ல்லுங்கள்.

12 அவாலேர பூ�	மையித் தம்முமைடயி வால்�மை�யி	ன�ல் உண்ட�க்க	, பூச்சக்கரத்மைதத் 
தம்முமைடயி ஞா�னத்த	ன�ல் பமைடத்து, வா�னத்மைதத் தம்முமைடயி அறா	வா	ன�ல் 
வா	ர	த்த�ர்.

13 அவார் சத்த�	டுமைகயி	ல் வா�னத்த	லே� த	ர*�ன தண்ணி,ர் உண்ட�க	றாது; அவார் பூ�	யி	ன்
கமைடயி�ந்தரத்த	�	ருந்து லே�கங்கமை* எழும்பப்பண்ணி	, �மைழயுடலேன �	ன்னல்கமை* 
உண்ட�க்க	, க�ற்மைறாத் த�து பண்டகச�மை�க*	�	ருந்து புறாப்படப்பண்ணுக	றா�ர்.

7. மொவாளி�ப்படுத்த�னி வா�கோசஷம் 4 : 2 (நீ�ன்), 4, 10, 11

2 ஆவா	க் குள்*�லேனன்; அப்கெப�ழுது, இலேத�, வா�னத்த	ல் ஒரு ச	ங்க�சனம் 
மைவாக்கப்பட்டிருந்தது, அந்தச் ச	ங்க�சனத்த	ன்லே�ல் ஒருவார் வா,ற்றா	ருந்த�ர்.

4 அந்தச் ச	ங்க�சனத்மைதச் சூழ இருபத்துந�ன்கு ச	ங்க�சனங்க*	ருந்தன; 
இருபத்துந�ன்கு மூப்பர்கள் கெவாண்வாஸ்த	ரந்தர	த்து, தங்கள் ச	ரசுக*	ல் கெப�ன்முடி 
சூடி அந்தச் ச	ங்க�சனங்க*	ன்லே�ல் உட்க�ர்ந்த	ருக்கக்கண்லேடன்.

10 இருபத்துந�ன்கு மூப்பர்களும் ச	ங்க�சனத்த	ன்லே�ல் வா,ற்றா	ருக்க	றாவாருக்கு முன்ப�க 
வாணிக்க��ய் வா	ழுந்து, சத�க��ங்க*	லும் உயி	லேர�டிருக்க	றாவாமைரத் கெத�ழுதுகெக�ண்டு, 
தங்கள் க	ர,டங்கமை*ச் ச	ங்க�சனத்த	ற்குமுன்ப�க மைவாத்து:

11 கர்த்த�லேவா, லேதவார,ர், �க	மை�மையியும் கனத்மைதயும் வால்�மை�மையியும் 
கெபற்றுக்கெக�ள்ளுக	றாதற்குப் ப�த்த	ரர�யி	ருக்க	றா,ர், ந,லேர சக�த்மைதயும் ச	ருஷ்டித்த,ர், 
உம்முமைடயி ச	த்தத்த	ன�லே� அமைவாகள் உண்ட�யி	ருக்க	றாமைவாகளும் 
ச	ருஷ்டிக்கப்பட்டமைவாகளு��யி	ருக்க	றாது என்றா�ர்கள்.

8. மொவாளி�ப்படுத்த�னி வா�கோசஷம்  14 : 6, 7

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை*ன்ஃப,ல்ட் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் லேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	*	ன் லேவாத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறா	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க, 
உடன் லேவாதவாசனங்க*	�	ருந்து கெத�டர்புமைடயி பத்த	கமை* உள்*டக்க	யிது.



 பக்கம் 5ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், ஜூ�ன் 20, 2021
தமை�ப்ப: �ன	தன் உட்பட ப	ரபஞ்சம் அணுசக்த	யி�ல் உருவா�னத�?

6 ப	ன்பு, லேவாகெறா�ரு தூதன் வா�னத்த	ன் �த்த	யி	லே� பறாக்கக்கண்லேடன்; அவான் பூ�	யி	ல் 
வா�சம்பண்ணுக	றா சக� ஜூ�த	களுக்கும், லேக�த்த	ரத்த�ருக்கும், ப�மைஷக்க�ரருக்கும், 
ஜூனக்கூட்டத்த�ருக்கும் அறா	வா	க்கத்தக்கத�க ந	த்த	யி சுவா	லேசஷத்மைத 
உமைடயிவான�யி	ருந்து,

7 �	குந்த சத்த�	ட்டு: லேதவானுக்குப் பயிந்து, அவாமைர �க	மை�ப்படுத்துங்கள்; அவார் 
ந	யி�யித்த,ர்ப்புக்கெக�டுக்கும் லேவாமை* வாந்தது; வா�னத்மைதயும் பூ�	மையியும் 
சமுத்த	ரத்மைதயும் ந,ரூற்றுகமை*யும் உண்ட�க்க	னவாமைரலேயி 
கெத�ழுதுகெக�ள்ளுங்ககெ*ன்று கூறா	ன�ன்.

அறி�வா�யில் �ற்றும் ஆகோர�க்கி�யிம்

1. 583: 20 (க்கு), 23 (மொகி�ள்மைகி)-25

க	ர	லேயிட்டர். … கெக�ள்மைக; கடவுள், எல்��வாற்மைறாயும் உருவா�க்க	, தனக்கு லேநர்��றா�க 
ஒரு அணுமைவாலேயி� அல்�து ஒரு உறுப்மைபலேயி� உருவா�க்க முடியிவா	ல்மை�.

2. 295 : 5-15

கடவுள் �ன	தன் உட்பட ப	ரபஞ்சத்மைத உருவா�க்க	 ஆளுக	றா�ர். ப	ரபஞ்சம் ஆன்�,கக் 
கருத்துக்க*�ல் ந	ரம்ப	யுள்*து, அமைவா அவார் உருவா�க	ன்றான, லே�லும் அமைவா அவாற்மைறா 
உருவா�க்கும் �னதுக்குக் க,ழ்ப்படிக	ன்றான. �ரணி �னம் ஆன்�,கத்மைத கெப�ரு*�க 
��ற்றும், ப	ன்னர் இந்த ப	மைழயி	ன் இறாப்ப	�	ருந்து தப்ப	க்க �ன	தன	ன் அசல் சுயித்மைத 
�,ட்கெடடுக்கும். �ன	தர்கள் கடவு*	ன் கெச�ந்த உருவாத்த	ல் உருவா�க்கப்பட்ட 
அழ	யி�தவார்கள் லேப�ன்றாவார்கள் அல்�; ஆன�ல் எல்மை�யிற்றா ஆவா	 அமைனத்துலே�, �ரணி
உணிர்வு கமைடச	யி	ல் வா	ஞ்ஞா�ன உண்மை�க்கு அடிபணி	ந்து �மைறாந்துவா	டும், லே�லும் 
உண்மை�யி�ன �ற்றும் சர	யி�ன, என்கெறான்றும் அப்படிலேயி இருக்கும்.

3. 539 : 19-20, 27-1

சத்த	யிமும் ப	மைழயும் பமைடப்ப	ல் இமைணிக	ன்றான என்று கெச�ல்வாது தவாறா�னது.

பமைடப்ப	ன் உண்மை�கமை* வா	*க்குவாதற்கும், �ன	தமைனயும் ப	ரபஞ்சத்மைதயும் உருவா�க்கும்
�ற்றும் ந	ர்வாக	க்கும் ஒலேர �னமைத ந	ரூப	க்க இலேயிசுவா	ன் கெதய்வா,க லேத�ற்றாம் அவாருக்கு 
�ன	த சக்த	மையி வா	ட அத	க��க கெக�டுத்தது. பமைடப்ப	ன் வா	ஞ்ஞா�னம், இலேயிசுவா	ன் 
ப	றாப்ப	ல் �	கவும் கெவா*	ப்பமைடயி�னது, அவாருமைடயி புத்த	ச��	த்தன��ன �ற்றும் 
குமைறாந்தது புர	ந்துகெக�ள்*ப்பட்ட கெச�ற்கமை* ஊக்கப்படுத்த	யிது, லே�லும் அவாரது 
அற்புத��ன ஆர்ப்ப�ட்டங்க*	ன் அடிப்பமைடயி�க இருந்தது.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை*ன்ஃப,ல்ட் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் லேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	*	ன் லேவாத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறா	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க, 
உடன் லேவாதவாசனங்க*	�	ருந்து கெத�டர்புமைடயி பத்த	கமை* உள்*டக்க	யிது.



 பக்கம் 6ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், ஜூ�ன் 20, 2021
தமை�ப்ப: �ன	தன் உட்பட ப	ரபஞ்சம் அணுசக்த	யி�ல் உருவா�னத�?

4. 31 : 4-11

��ம்சத்த	ன் எந்த உறாமைவாயும் இலேயிசு ஒப்புக் கெக�ள்*வா	ல்மை�. அவார் கெச�ன்ன�ர்: "பூ�	யி	ல்
உங்கள் தகப்பமைன யி�மைரயும் அமைழக்க�த,ர்கள், ஏகெனன்றா�ல் பரலே��கத்த	லுள்* உங்கள் 
ப	த� ஒருவார்." �றுபடியும் அவார் லேகட்ட�ர்: "என் த�ய் யி�ர், என் சலேக�தரர்கள் யி�ர்", 
அவாருமைடயி ப	த�வா	ன் ச	த்தத்மைதச் கெசய்க	றாவார்கள் அவார்கலே* என்பமைதக் குறா	க்க	றாது. 
அவார் எந்த �ன	தமைனயும் தந்மைத என்றா கெபயிர	ல் அமைழத்தத�க எங்க*	டம் பத	வு 
இல்மை�. அவார் ஆவா	யி�ன கடவுமை* ஒலேர பமைடப்ப�*ர�கவும், எனலேவா அமைனவாருக்கும் 
ப	த�வா�கவும் அங்க,கர	த்த�ர்.

5. 507 : 24-6

எல்மை�யிற்றா �னம் �ன மூ�க்கூறு முதல் முடிவா	�	 வாமைர அமைனத்மைதயும் உருவா�க்க	 
ந	ர்வாக	க்க	றாது. அமைனவார	ன் இந்த கெதய்வா,க லேக�ட்ப�டு அவாரது பமைடப்பு முழுவாதும் 
அறா	வா	யிமை�யும் கமை�மையியும் கெவா*	ப்படுத்துக	றாது, லே�லும் �ன	தன	ன் �ற்றும் 
ப	ரபஞ்சத்த	ன் அழ	யி�த தன்மை�மையி கெவா*	ப்படுத்துக	றாது. உருவா�க்கம் எப்லேப�துலே� 
லேத�ன்றுக	றாது, அதன் வா	வார	க்க முடியி�த மூ�த்த	ன் தன்மை�யி	�	ருந்து கெத�டர்ந்து லேத�ன்றா 
லேவாண்டும். �ரணி உணிர்வு இது லேத�ன்றுவாமைதத் தமை�க,ழ�க ��ற்றுக	றாது �ற்றும் 
லேயி�சமைனகமை* கெப�ருள் என்று அமைழக்க	றாது. இவ்வா�று தவாறா�கப் புர	ந்து 
கெக�ள்*ப்பட்ட�ல், கெதய்வா,கக் கருத்து �ன	த அல்�து கெப�ருள் ச�ர்ந்த நம்ப	க்மைகயி	ன் 
ந	மை�க்கு வாரும் என்று லேத�ன்றுக	றாது. ஆன�ல் வா	மைத த�ன�கலேவா இருக்க	றாது, கெதய்வா,க 
�னம் எல்��லே� �ற்றும் அமைனத்மைதயும் இனப்கெபருக்கம் கெசய்வாது லேப�� - �னம் 
கெபருக்க	, �ற்றும் �னத	ன் எல்மை�யிற்றா லேயி�சமைன, �ன	தனும் ப	ரபஞ்சமும் தயி�ர	ப்பு. ஒரு 
ச	ந்தமைன, ஒரு வா	மைத, அல்�து ஒரு பூவா	ன் ஒலேர புத்த	ச��	த்தனம் அல்�து கெப�ருள் 
அமைத உருவா�க்க	யி கடவுள்.

6. 547 : 15-30

இறாப்பு வார��ற்றா	ல், கெப�ருள் அடிப்பமைடயி	ல் இருந்து ட�ர்வா	ன் பர	ணி��க் லேக�ட்ப�டு 
கெபரும்ப���ன லேக�ட்ப�டுகமை* வா	ட �	கவும் ச,ர�னது. சுருக்க��க, இது ட�ர்வா	ன் 
லேக�ட்ப�டு, - �னம் அதன் எத	ர், கெப�ருமை* உருவா�க்குக	றாது, லே�லும் �ன	தன் உட்பட 
ப	ரபஞ்சத்மைத �,ண்டும் உருவா�க்க சக்த	யுடன் வா	ஷயித்மைத முடிக்க	றாது. கெப�ருள் 
பர	ணி��ம் என்பது முதல் முதல் க�ரணிம் கெப�ரு*�க ��றா லேவாண்டும், ப	ன்னர் 
�னத	ற்குத் த	ரும்ப லேவாண்டும் அல்�து தூச	 �ற்றும் ஒன்று�	ல்���ல் லேப�க லேவாண்டும்.

லேவாதம் �	கவும் புன	த��னது. ஆன்�,க ர,த	யி	ல் அவார்கள் புர	ந்துகெக�ள்வாலேத எங்கள் 
லேந�க்கம், ஏகெனன்றா�ல் இந்த புர	த��ல் �ட்டுலே� உண்மை�மையிப் கெபறா முடியும். �ன	தன் 
உட்பட ப	ரபஞ்சத்த	ன் உண்மை�யி�ன லேக�ட்ப�டு கெப�ருள் வார��ற்றா	ல் அல்�, ஆன்�,க 
வா*ர்ச்ச	யி	ல் உள்*து. ஈர்க்கப்பட்ட ச	ந்தமைன ப	ரபஞ்சத்த	ன் ஒரு கெப�ருள், ச	ற்றா	ன்ப 

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை*ன்ஃப,ல்ட் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் லேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	*	ன் லேவாத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறா	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க, 
உடன் லேவாதவாசனங்க*	�	ருந்து கெத�டர்புமைடயி பத்த	கமை* உள்*டக்க	யிது.
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�ற்றும் �ரணி லேக�ட்ப�ட்மைட மைகவா	ட்டு, ஆன்�,க �ற்றும் அழ	யி�தமைத 
ஏற்றுக்கெக�ள்க	றாது.

7. 135 : 9-10

ஆன்�,க பர	ணி��ம் �ட்டுலே� கெதய்வா,க சக்த	மையிப் பயின்படுத்த தகுத	யி�னது.

8. 95 : 30-3

கெப�ருள் உணிர்வு இருப்பு உண்மை�கமை* கெவா*	ப்படுத்த�து; ஆன�ல் ஆன்�,க உணிர்வு 
�ன	த நனமைவா ந	த்த	யி சத்த	யி��க உயிர்த்துக	றாது. �ன	தகு�ம் கெ�துவா�க ப�வா உணிர்வா	ல்
இருந்து ஆன்�,க புர	தலுக்கு முன்லேனறுக	றாது; எல்��வாற்மைறாயும் சர	யி�கக் கற்றுக்கெக�ள்*
வா	ருப்ப�	ல்���ல், க	றா	ஸ்தவா�ண்ட�த்மைத சங்க	�	க*�ல் ப	மைணிக்க	றாது.

9. 303 : 10-20

�னம், வா�ழ்க்மைக, உண்மை�, அன்பு ஆக	யிவாற்மைறாப் ப	ரத	ப�	க்கும் அமைனத்தும் ஆன்�,க 
ர,த	யி	ல் கருத்தர	க்கப்பட்டு கெவா*	வாருக	ன்றான; ஆன�ல் �ன	தன் கருத்தர	க்கப்பட்டு, 
ஆன்�,க ர,த	யி�கவும், கெப�ருள் ர,த	யி�கவும், அல்�து கடவுள் �ற்றும் �ன	தன�ல் 
உருவா�னது என்றா கூற்று இந்த ந	த்த	யி சத்த	யித்த	ற்கு முரணி�னது. யுகங்க*	ன் அமைனத்து 
வா,ணி�ன தன்மை�யும் இந்த இரண்டு முரண்ப�டுகமை*யும் ஒருலேப�தும் உண்மை�யி�க்க 
முடியி�து. கெதய்வா,க வா	ஞ்ஞா�னம் வா�ழ்க்மைக, அல்�து �னம் உருவா�க	றாது அல்�து 
கெப�ருள் உட�	ல் உள்*து என்றா ��மையியி	ன் மூ�த்த	ல் லேக�டர	மையி இடுக	றாது, லே�லும் 
வா	ஞ்ஞா�னம் இறுத	யி	ல் இந்த ��மையிமையி அமைனத்து ப	மைழயி	ன் சுயி அழ	வு �ற்றும் 
வா	ஞ்ஞா�னத்த	ன் அழக	யி புர	தல் மூ�ம் அழ	க்கும். வா�ழ்க்மைக.

10.   68 : 27-16

க	றா	ஸ்டியின் சயி	ன்ஸ் வா	ர	வாமைடவாமைத முன்மைவாக்க	றாது, த	ரட்டல் அல்�; இது 
மூ�க்கூறா	�	ருந்து �னத	ற்கு எந்தகெவா�ரு கெப�ருள் வா*ர்ச்ச	மையியும் 
கெவா*	ப்படுத்துவாத	ல்மை�, ஆன�ல் �ன	தனுக்கும் ப	ரபஞ்சத்த	ற்கும் கெதய்வா,க �னத	ன் ஒரு 
வாழங்கல். �ன	த தமை�முமைறா ந	றுத்தப்படுவாத�ல், ந	த்த	யி��ன, இணிக்க��ன �ன	தன	ன் 
உமைடக்கப்பட�த இமைணிப்புகள் ஆன்�,க ர,த	யி	ல் அறா	யிப்படும்; பூ�	யி	�	ருந்து அல்�, 
ஆன�ல் கடவுலே*�டு இமைணிந்த �ன	தன் லேத�ன்றுவா�ர். �ன	தனும் ப	ரபஞ்சமும் 
ஆவா	யி	�	ருந்து உருவா�க	யுள்*ன, ஆன்�,கமும் இருக்க	ன்றான என்றா வா	ஞ்ஞா�ன உண்மை� 
கெதய்வா,க அறா	வா	யி�	ல் ந	மை�யி�னது, ப�வாம் �ற்றும் லேந�ய் உணிர்மைவா இழக்கும்லேப�துத�ன்
�ன	தர்கள் ஆலேர�க்க	யி உணிர்மைவாப் கெபறுக	றா�ர்கள் என்பதற்க�ன ச�ன்று. �ன	தன் ஒரு 
பமைடப்ப�*	 என்று நம்பும் லேப�து �ன	தர்க*�ல் கடவு*	ன் பமைடப்மைப ஒருலேப�தும் புர	ந்து
கெக�ள்* முடியி�து. �ன	தன் இருப்பதன் உண்மை�மையி கண்டுப	டிப்பத�ல் �ட்டுலே� 
ஏற்கனலேவா பமைடக்கப்பட்ட கடவு*	ன் குழந்மைதகள் அறா	வா�ர்கள். ஆகலேவா, உண்மை�யி�ன, 

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை*ன்ஃப,ல்ட் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் லேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	*	ன் லேவாத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறா	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க, 
உடன் லேவாதவாசனங்க*	�	ருந்து கெத�டர்புமைடயி பத்த	கமை* உள்*டக்க	யிது.
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இ�ட்ச	யி �ன	தர் கெப�ய்யி�ன �ற்றும் கெப�ருள் �மைறாந்து லேப�கும்லேப�து வா	க	தத்த	ல் 
லேத�ன்றும். இன	 த	ரு�ணிம் கெசய்து கெக�ள்*லேவா� அல்�து "த	ரு�ணித்த	ல் 
கெக�டுக்கப்படலேவா�" �ன	தன	ன் கெத�டர்ச்ச	மையிலேயி� அல்�து கடவு*	ன் எல்மை�யிற்றா 
த	ட்டத்த	ல் எண்ணி	க்மைகமையி அத	கர	க்கும் உணிர்மைவாலேயி� மூடுவாத	ல்மை�. கடவுள், ஒரு 
பமைடப்ப�*	 இருக்க	றா�ர் என்பமைத ஆன்�,க ர,த	யி	ல் புர	ந்துகெக�ள்வாது, எல்�� 
பமைடப்புகமை*யும் வா	ர	வுபடுத்துக	றாது, லேவாதவாசனங்கமை* உறுத	ப்படுத்துக	றாது, ப	ர	ந்து 
கெசல்வாது, வா�	 இல்மை�, �ற்றும் �ன	தனுக்கு �ரணி�	ல்��தது, பர	பூரணி��னது, 
ந	த்த	யி��னது என்றா இன	மை�யி�ன உறுத	கெ��ழ	மையிக் கெக�ண்டுவாருக	றாது.

11.   502 : 27-5

பமைடப்புக் லேக�ட்ப�டு - வா�ழ்க்மைக, உண்மை� �ற்றும் அன்பு - கடவுள். ப	ரபஞ்சம் 
கடவுமை*ப் ப	ரத	ப�	க்க	றாது. ஒலேர ஒரு பமைடப்ப�*	யும் ஒரு பமைடப்பும் �ட்டுலே� உள்*து. 
இந்த பமைடப்பு ஆன்�,கக் கருத்துக்கள் �ற்றும் அவாற்றா	ன் அமைடயி�*ங்க*	ன் 
வா	ர	வா�க்கத்மைதக் கெக�ண்டுள்*து, அமைவா எல்மை�யிற்றா �னத	ல் தழுவா	 எப்லேப�தும் 
ப	ரத	ப�	க்க	ன்றான. இந்த லேயி�சமைனகள் எல்மை�யிற்றாமைவா முதல் முடிவா	�	 வாமைர உள்*ன, 
லே�லும் உயிர்ந்த கருத்துக்கள் கடவு*	ன் �கன்கள் �ற்றும் �கள்கள்.

த�னிசர� கிடமை�கிள்

வாழங்க	யிவார் லே�ர	 லேபக்கர் எடி

த�னிசர� மொஜூபம்

ஒவ்கெவா�ரு ந�ளும் கெஜூப	ப்பது இந்த த	ருச்சமைபயி	ன் ஒவ்கெவா�ரு உறுப்ப	னர	ன்
கடமை�யி�கும்: "உம்முமைடயி ர�ஜ்யிம் வா�;"  கெதய்வா,க சத்த	யிம்,  வா�ழ்க்மைக,  அன்பு ஆக	யிவாற்றா	ன்
ஆட்ச	 என்னுள் ந	மை�கெபறாட்டும்,  எல்�� ப�வாங்கமை*யும் என்ன	ட�	ருந்து வா	�க்கட்டும்;
உம்முமைடயி வா�ர்த்மைத எல்�� �ன	தர்க*	டமும் ப�சத்மைத வா*ப்படுத்த	, அவாற்மைறா ஆ*ட்டும்!

சர்ச் மைகலேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 4

கோநீ�க்கிங்கிள் �ற்றும் மொசயில்கிளுக்கி�னி வா�த�

த	 �தர் சர்ச்ச	ன் உறுப்ப	னர்க*	ன் லேந�க்கங்கள் அல்�து கெசயில்கமை* வா	லேர�தலே�� அல்�து
தன	ப்பட்ட இமைணிப்லேப� தூண்டக்கூட�து. அறா	வா	யி�	ல்,  கெதய்வா,க அன்பு �ட்டுலே� �ன	தமைன
ஆளுக	றாது;  ஒரு க	றா	ஸ்தவா வா	ஞ்ஞா�ன	 அன்ப	ன் இன	மை�யி�ன வாசத	கமை*யும்,  ப�வாத்மைதக்
கண்டிப்பத	லும்,  உண்மை�யி�ன சலேக�தரத்துவாம்,  கெத�ண்டு,  �ன்ன	ப்பு ஆக	யிவாற்றா	லும்
ப	ரத	ப�	க்க	றா�ர். இந்த த	ருச்சமைபயி	ன் உறுப்ப	னர்கள் த	னந்லேத�றும் கவான	த்து,  எல்��

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை*ன்ஃப,ல்ட் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் லேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	*	ன் லேவாத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறா	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க, 
உடன் லேவாதவாசனங்க*	�	ருந்து கெத�டர்புமைடயி பத்த	கமை* உள்*டக்க	யிது.



 பக்கம் 9ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், ஜூ�ன் 20, 2021
தமை�ப்ப: �ன	தன் உட்பட ப	ரபஞ்சம் அணுசக்த	யி�ல் உருவா�னத�?

த,மை�க*	�	ருந்தும்,  த,ர்க்கதர	சனம்,  த,ர்ப்பு,  கண்டனம்,  ஆலே��சமைன,  கெசல்வா�க்கு கெசலுத்துதல்
அல்�து தவாறா�க கெசல்வா�க்கு கெசலுத்துதல் ஆக	யிவாற்றா	�	ருந்து வா	டுவா	க்கப்பட லேவாண்டும்.

சர்ச் மைகலேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 1

கிடமை�க்கு வா�ழ�ப்புணர்வு

ஆக்க	ர�	ப்பு �னந� ஆலே��சமைனகளுக்கு எத	ர�க த	னமும் தன்மைன தற்க�த்துக் கெக�ள்வாது
இந்த த	ருச்சமைபயி	ன் ஒவ்கெவா�ரு உறுப்ப	னர	ன் கடமை�யி�கும்,  லே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவாரது
தமை�வாருக்கும்,  �ன	தகு�த்த	ற்கும் அவார் கெசய்யி லேவாண்டியி கடமை�மையி �றாக்கலேவா�
புறாக்கணி	க்கலேவா� கூட�து. அவாருமைடயி க	ர	மையிக*�ல் அவார் ந	யி�யிந்த,ர்க்கப்படுவா�ர்,
ந	யி�யிப்படுத்தப்படுவா�ர் அல்�து கண்டிக்கப்படுவா�ர்.

சர்ச் மைகலேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 6

_____________________

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மை*ன்ஃப,ல்ட் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் லேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது லே�ர	 லேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் லேஜூம்ஸ் மைபப	*	ன் லேவாத லே�ற்லேக�ள்கள் �ற்றும் க	றா	ஸ்தவா அறா	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறா	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க, 
உடன் லேவாதவாசனங்க*	�	ருந்து கெத�டர்புமைடயி பத்த	கமை* உள்*டக்க	யிது.


