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வெளிப்படையாக ஒருெடை சரிவசய்ெது சரியா?
பகுத்தறிதல் என்றால் என்ன?
குற்றபடுத்துதல் என்றால் என்ன?
வெதொக்கியங்களின்
வெளிச்சத்தில்
நாம்
எப்படி
நைந்துவகாள்ள
வெண்டும்
என்படத
இப்வபாது
பார்ப்வபாம்.
1 வதசவ ானிக்வகயர் 5: 21 எல் ாெற்டறயும் வசாதித்துப்
பார்த்து, ந மானடதப் பிடித்துக்வகாள்ளுங்கள்.
பிைார்த்தடன, மனநிடறவு, மகிழ்ச்சியுைன் இருப்பது,
எப்வபாழுதும் வதெனுக்கு நன்றி வசலுத்துெது, என்பது
கிறிஸ்த ொழ்க்டகக்கு அடிப்படை என்று நம்முடைய
பிதாவின் தூண்டுத ால் பவுல் நமக்கு வதரிவிக்கின்றார்.
வமலும் அவதவபா
அெர் நாம் ஆைாய்ந்து பார்ப்பது/
பகுத்தறிதல் பயனுள்ள கிறிஸ்தெ ொழ்வின் அடிப்படை
நல்வ ாழுக்கம் ஆகும் என்றார்.
உைனடியாக சடபகள், அது வபாதகர் அல் து தட ெர்களின்
வபாறுப்பு என்ற நிடனக்கிறார்கள். அது நிச்சயமாக
தட ெர்களின் வபாறுப்புதான் ஆனாலும் முழுசடபயும்
அடத வசய்யவெண்டும். தட ெர்களுக்கு அதில் அதிக
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வபாறுப்பு இருந்தாலும் சடபயில் உள்ள அடனெர்க்கும்
அதில் பங்கு உள்ளது.
புதிய ஏற்பாட்டில்
வபரும்பா ான
தட ெர்களிைம் ெைங்கப்பட்டுள்ளது.

அடைப்பு

1 தீவமாத்வதயு 4: 6–7, 6. இடெகடள நீ சவகாதைருக்குப்

வபாதித்துெந்தால், விசுொசத்திற்குரிய ொர்த்டதகளிலும் நீ
அநுசரித்த நற்வபாதகத்திலும் வதறினெனாகி, இவயசு
கிறிஸ்துவுக்கு நல் ஊழியக்காைனாயிருப்பாய். 7. சீர்வகடும்
கிைவிகள் வபச்சுமாயிருக்கிற கட்டுக்கடதகளுக்கு வி கி,
வதெபக்திக்வகதுொக முயற்சிபண்ணு.
வதெ சத்தியத்திற்கும் உ கின் முட்ைாள்தனத்திற்கும்
இடையில் உள்ள வித்தியாசத்டத தீவமாத்வதயு வதரிந்து
வகாள்ள வெண்டும்.
சத்திய வகாட்பாடு மற்றும் ஆபத்தான தத்துெம்
ஆகியெற்றிற்கு இடையி ான வித்தியாசத்டத தீவமாத்வதயு
வசால் முடியாவிட்ைால், சடபடயயும், விசுொசிகடளயும்
அெர் பாதுகாக்க முடியாது.
வமலும் பவுல் வெளிப்படையாக வெதம் ொசிப்படத
டகவிைவெண்ைாம் என்று வதளிொக தீவமாத்வதயுக்கு
அறிவுறுத்துகிறார்.
1தீவமாத்வதயு 4:13-14,13 நான் ெருமளவும் ொசிக்கிறதிலும்

புத்திவசால்லுகிறதிலும்
உபவதசிக்கிறதிலும்
ஜாக்கிைடதயாயிரு. 14. மூப்பைாகிய சங்கத்தார் உன்வமல்
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டககடள டெத்தவபாது தீர்க்கதரிசனத்தினால்
அளிக்கப்பட்ை ெைத்டதப் பற்றி அசதியாயிைாவத.

உனக்கு

வெதத்டத ொசிப்பது எப்படி என்ற வபாதித்த பிறகு
முக்கியமான காரியத்டத நமக்கு வசால்லி வகாடுக்கிறார்
1 தீவமாத்வதயு 4:16, உன்டனக்குறித்தும் உபவதசத்டதக்
குறித்தும் எச்சரிக்டகயாயிரு, இடெகளில் நிட வகாண்டிரு,
இப்படிச் வசய்ொயானால், உன்டனயும் உன் உபவதசத்டதக்
வகட்பெர்கடளயும் இைட்சித்துக்வகாள்ளுொய்.

எனவெ நாம்
தீர்ப்பளிப்பது?

எப்படி

பகுத்தறிெது

அல் து

பகுத்தறிதல்- discernment:
‘DOKIMAZO’ என்றால் -- வசாதடன வசய்ய, ஆய்வு வசய்ய,
விளங்கச்வசய்ய, கண்டுபிடிக்க, ஒப்புதல் அளிக்க, நிரூபிக்க,
அங்கீகரிக்க, வசயல் விளக்கம் அளிக்க.
‘Anakrino’ என்றால் – வகள்வி வகட்க, ஆய்வு வசய்ய,
ஆைாய, வதை.
‘DIAKRINO’ என்றால் – தைம் பிரிக்க; ஒவ்வொரு பகுதியும்
முழுடமயாகப் எடைவபாை.
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குற்றபடுத்துதல் Judgement;
‘KRINO ‘என்றால் – தீர்ப்டப தீர்ப்பதற்கு, தண்ைடனக்கு,
நியாயமான முடறயில் கண்ைனம் வசய்ய, தீர்மானிக்க,
முடிவு வசய்ய.
பகுத்தறிதல் Vs குற்றபடுத்துதல் ;
அகைாதியில் பகுத்தறிதல் என்ற ொர்த்டதக்கு கிட்ைத்தட்ை
இைண்டு எதிர்மடற ெடையடறகள் உள்ளன.
பகுத்தறிதல் என்பது, தீர்ப்பு ெைங்குெதற்கான திறடனக்
குறிக்கிறது என்பதால், இந்த ெடையடறடய முதலில்
பார்ப்வபாம்.
மத்வதயு 7:1, நீங்கள் குற்றொளிகவளன்று தீர்க்கப்
பைாதபடிக்கு
மற்றெர்கடளக்
குற்றொளிகவளன்று
தீர்க்காதிருங்கள்.
இந்த ெசனம் நியாயம் தீர்க்காதிருங்கள் என்று வசால்கிறது.
நாம் நியாயந்தீர்க்க வெண்டும் என்று வசால்லும் ெசனங்கள்
வெதாகமத்தில் ப இைங்களும் உள்ளன.
1 வகாரிந்தியர் 2:15–16, 15 ஆவிக்குரியென் எல் ா
ெற்டறயும் ஆைாய்ந்து நிதானிக்கிறான்; ஆனாலும் அென்
மற்வறாருெனாலும்
ஆைாய்ந்து
நிதானிக்கப்பைான்.
16. கர்த்தருக்குப் வபாதிக்கத்தக்கதாக அெருடைய சிந்டதடய
அறிந்தென் யார்? எங்களுக்வகா கிறிஸ்துவின் சிந்டத
உண்ைாயிருக்கிறது.
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யாக்வகாபு 5: 19-20, 19. சவகாதைவை, உங்களில் ஒருென்
சத்தியத்டதவிட்டு
வி கி
வமாசம்வபாகும்வபாது,
மற்வறாருென் அெடனத்திருப்பினால், 20. தப்பிப்வபான
மார்க்கத்தினின்று
பாவிடயத்
திருப்புகிறென்
ஒரு
ஆத்துமாடெ மைணத்தினின்று இைட்சித்து, திைளான
பாெங்கடள மூடுொவனன்று அறியக்கைென்.
எபிவையர் 5:14,
ப மான ஆகாைமானது நன்டம
தீடமயின்னவதன்று பயிற்சியினால் பகுத்தறியத்தக்கதாக
முயற்சிவசய்யும் ஞாவனந்திரியங்கடளயுடையெர்களாகிய
பூைண ெயதுள்ளெர்களுக்வக தகும்.
வயாொன் 7:24, வதாற்றத்தின்படி தீர்ப்பு வசய்யாமல்,
நீதியின்படி தீர்ப்புவசய்யுங்கள் என்றார்.
1 வகாரிந்தியர் 6:5, உங்களுக்கு வெட்கம் உண்ைாகும்படி
இடதச் வசால்லுகிவறன். சவகாதைனுக்கும் சவகாதைனுக்கும்
உண்ைான ெைக்டகத் தீர்க்கத்தக்க விவெகி ஒருெனாகிலும்
உங்களுக்குள் இல்ட யா?
நீதிவமாழிகள் 10:13, புத்திமானுடைய உதடுகளில்
விளங்குெது ஞானம்; மதிவகைனுடைய முதுகுக்கு ஏற்றது
பிைம்பு.
நீதிவமாழிகள் 3: 21, என் மகவன, இடெகள் உன் கண்கடள
விட்டுப்
பிரியாதிருப்பதாக;
வமய்ஞ்ஞானத்டதயும்
நல் ாவ ாசடனடயயும் காத்துக்வகாள்.
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அன்பற்ற, பாசாங்குத்தனமான மற்றும் நிைந்தைமான
வநாக்கங்களின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு ெைங்கக் கூைாது
என்று மத்வதயு 7 நமக்கு கட்ைடளயிடுகிறது.
மத்வதயு
7:1-3,
நீங்கள்
குற்றொளிகவளன்று
தீர்க்கப்பைாதபடிக்கு மற்றெர்கடளக் குற்றொளிகவளன்று
தீர்க்காதிருங்கள். 2 ஏவனனில், நீங்கள் மற்றெர்கடளத்
தீர்க்கிற தீர்ப்பின்படிவய நீங்களும் தீர்க்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள்
மற்றெர்களுக்கு அளக்கிற அளவின்படிவய உங்களுக்கும்
அளக்கப்படும். 3. நீ உன் கண்ணிலிருக்கிற உத்திைத்டத
உணைாமல், உன் சவகாதைன் கண்ணிலிருக்கிற துரும்டபப்
பார்க்கிறவதன்ன?
நாம் யாெரும் குடறபாைற்றெர்கள் கிடையாது, ஆத ால்
வெறுமவன கடுடமயாக தீர்ப்பளிக்காதீர்கள். நாம் வதால்வி
அடைந்த
மற்றெர்களிைம்
காட்டும்
அவத
அணுகுமுடறயால்
நாமும்
குற்றொளிகவளன்று
தீர்க்கப்படுவொம்.
சடபயாகிய சரீைத்டத பாதிக்கும் ெண்ணம் ஒருெர் எதாெது
வசய்தால் அெடை எப்படி நிதானித்துஅறிெது.
ஒருெரின் தனிப்பட்ை
தீர்ப்பீர்கள்?

நிட டய

நீங்கள்

எப்படி

முத ாெது சடபடய பாதிக்கும் நபரின் வசயட
நிதானித்து அறிெது என்படத பார்ப்வபாம்.

எப்படி
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1. அப்வபாஸ்த ன் பவுலும் வபதுருவும்.
இது அந்திவயாகியா சடபயில் நைந்தது.
அப்வபாஸ்த ர் 11:26, அெர்கள் ஒரு ெருஷகா மாய்ச்
சடபவயாவை கூடியிருந்து, அவநக ஜனங்களுக்கு உபவதசம்
பண்ணினார்கள்.
முதல்முதல்
அந்திவயாகியாவிவ
சீஷர்களுக்குக் கிறிஸ்தெர்கள் என்கிற வபர் ெைங்கிற்று.
இந்த
வதொ யத்தில்
புறஜாதினியார்
வபரும்பான்டமயாகவும்
யூதர்கள்
சிறுபாண்டம
யானர்ெக ாய் இருந்தனர்.
ஒரு யூதன் புறஜாதியவைாடு
அமர்ந்து உணவு உண்பது என்படத யூத சட்ைம்
அனுமதியாது.
அப்வபாஸ்த ர் 10:28, அெர்கடள வநாக்கி: அந்நிய
ஜாதியானுைவன
க ந்து
அெனிைத்தில்
வபாக்குெைொயிருப்பது
யூதனானெனுக்கு
வி க்கப்
பட்டிருக்கிறவதன்று
நீங்கள்
அறிந்திருக்கிறீர்கள்;
அப்படியிருந்தும்,
எந்த
மனுஷடனயும்
தீட்டுள்ள
ெவனன்றும் அசுத்தவனன்றும் நான் வசால் ாதபடிக்கு
வதென் எனக்குக் காண்பித்திருக்கிறார்.
புறஜாதி கிருஸ்தெர்கள் என்னவெல் ாம் வசய்யவெண்டும்
என்படத குறித்து அப்வபாஸ்த ர்களுைன் க ந்தாவ ாசிக்க
வஜருசவ ம் சடபயில் கூடினார்கள். அெர்கள் யூத பைக்க
ெைக்கங்கடள பின்பற்ற வெண்டும அல் து அெர்கள் என்ன
வசய்ய வெண்டும் என்படதக்குறித்து வபசினார்கள். பின்னர்
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அந்த சட்ைங்கள் எடதயும் டெத்திருக்க வெண்டிய அெசியம்
இல்ட என்று முடிவு வசய்தனர்.
ஆனால்
வஜருசவ மிலிருந்து
சி
யூதர்கள்
அந்திவயாகியாவுக்கு ெந்தவபாது, வபதுரு வமதுொக யூத
கிறிஸ்தெர்கவளாடு
வதாைர்புவகாண்டு
அெர்களுைன்
அமர்ந்து உண்ணத்வதாைங்கினார்.
கா த்தியர் 2:12, எப்படிவயனில், யாக்வகாபினிைத்திலிருந்து
சி ர் ெருகிறதற்கு முன்வன அென் புறஜாதியாருைவன
சாப்பிட்ைான்;
அெர்கள்
ெந்தவபாவதா,
விருத்தவசதனமுள்ளெர்களுக்குப்
பயந்து,
வி கிப்
பிரிந்தான்.
வபதுரு
குறித்தான
ொர்த்டத
வஜருசவ மிற்கு
வபாயிருக்க ாம்
என்று
அெர்
நிடனத்தபடியால்
வஜருசவ மிலுள்ள யூதர்கடள குறித்து அச்சம் வகாண்ைார்.
யூதர்களுக்கும் புறஜாதினர்களுக்கும் இடைவய எந்த பிரிவும்
இல்ட என்று கா த்தியர் சடபக்கு பவுல் பிைசங்கித்தார்.
வமலும் அெர் ஆண் வபண் பாகுபாடு இல்ட
என்படதக்குறித்தும் சடபக்கு வபாதித்தார்.
கா த்தியர் 3:28, யூதவனன்றும் கிவைக்கவனன்றுமில்ட ,
அடிடமவயன்றும் சுயாதீனவனன்றுமில்ட , ஆவணன்றும்
வபண்வணன்றுமில்ட ;
நீங்கவளல் ாரும்
கிறிஸ்து
இவயசுவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள்.
எவபசிய சடபக்கு பவுல் எழுதின கடிதத்தில் விருத்தவசதனம்
மற்றும் விருத்தவசதனமல் ாத மைபுகடள குறித்து நாம்
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கெட ப்பைத்வதடெயில்ட .
ஏன்
என்றால்
இவயசுொனெர் நமக்கும் பிதாவுக்கும் இடையி ான தடுப்பு
சுெடை அகற்றி விட்ைார்.
எவபசியர் 2:14-15, எப்படிவயனில், அெவை நம்முடைய
சமாதான காைணைாகி, இருதிறத்தாடையும் ஒன்றாக்கி,
படகயாக நின்ற பிரிவிடனயாகிய நடுச்சுெடைத் தகர்த்து, 15.
சட்ைதிட்ைங்களாகிய நியாயப்பிைமாணத்டதத் தம்முடைய
மாம்சத்தினாவ ஒழித்து, இருதிறத்தாடையும் தமக்குள்ளாக
ஒவை
புதிய
மனுஷனாகச்
சிருஷ்டித்து,
இப்படிச்
சமாதானம்பண்ணி,
இந்த ெசனத்தின்படி வபதுருடெ பவுல் ஒரு குற்றொளியாக
எண்ணினார். அதற்கு காைணம்
➢ சுவிவசஷத்தின்படி நைக்காததால்
➢ தன் நைெடிக்டகயின் மூ ம் யூத மைபுகள்
மதிப்பு ொய்ந்ததாக காட்டியதால்
➢ இதன் மூ ம்
கிருடபயினால் கிடைத்த
இைட்சிப்டப மாசுபடுத்தியதால்
➢ புறஜாதி
கிறிஸ்துென்
யூத
பைக்க
ெைக்கங்கடள பின்பற்றியதால்.
➢ கடைசியாக யூதருக்கும் புறஜாதியினருக்கும்
இடைவய பிரிவு உண்டுபண்ணினதால்.
இந்த ெடகயான பாெம் அெர்கடளச் சுற்றியுள்ள மக்கடள
எவ்ொறு பாதிக்கிறது?
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அப்வபாஸ்த ர் பர்னபாஸ், முட்ைாள்தனமாக வபதுரு உைன்
இடணந்து அெரும் யூதர்கவளாடு மாத்திைம் சாப்பிட்ைார்
என்றால் உங்களால் நம்பமுடிகிறதா?
வபதுருவினால் பர்னாபாஸ் அெருைன் இடணந்தார். அதன்
பிறகு
அவநக
யூதர்கள்
அெருைன்
வசர்ந்து
வகாண்டிருப்படதக் காண்கிவறாம்.
வதென் ஒருெருக்கு ஊழியத்டத எப்படிச் வசய்ய வெண்டும்
என்ற ஒரு நிட ப்பாட்டை வகாடுக்கும் வபாது அெர்கள்
வசய்யும் பாெம் சடபயாகிய சரீைத்டத பாதிக்கிறது என்படத
நம்மால் காணமுடியும்.
அப்வபாஸ்த ர் பவுலின் பார்டெயில் ஒரு மாயக்காைடனப்
வபா வபதுருடெக் காட்டியது என்படத நான் உறுதியாக
நம்புகிவறன்.
நீங்கள் அப்வபாஸ்த னாகிய பவுல் அல் து சக நண்பன்
ஒருெனாக இருந்தால் என்ன வசய்வீர்கள்?
நீங்கள் வபதுருடெ சரி வசய்ய என்ன பரிந்துடை வசய்வீர்கள்?
வபதுரு சாதாைண மனிதர் அல்
என்படத நிடனவில்
வகாள்ளுங்கள். அெர் அப்வபாஸ்த ரின் தட டமயாக
இருந்தார். அெர் சடபயின் தட ெைாக கருதப்பட்ைார்
இன்று கூை கத்வதாலிக்க சடபகள் வபதுருடெ கிறிஸ்துெ
சடபயின் முக்கிய தூண் என்று நம்புகிறார்கள்.
வபதுருவிைம் வநைடியாக வபச ாம் அல் து உங்களுைன்
இரு தட ெர்கடள அடைத்து வசல்
ாம்.
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சி ெருைங்களுக்கு முன்னர் இைண்டு வபர்கள் வபதுருவிைம்
ஒரு வபாய்டயக் கூறினார்கள் என்படத நிடனவில்
வகாள்ளுங்கள் (அப்வபாஸ்த ர் 4). பின்னர் அெர்கள்
இருெரும் ஒன்றுக்கு பின்பு ஒருெைாய் இறந்து விட்ைார்கள்.
நீங்கள் டகயாள்ெது சாதாைண நபர் அல் வெ. எனவெ,
எத்தடன
தட ெர்கள்
உங்களுைன்
ெை
முடிவு
வசய்திருப்பார்கள் என்று நான் வியப்படைகிவறன்?
இந்த சூழ்நிட டய பவுல் எவ்ொறு டகயாண்ைார்?
➢ பவுல் அெவைாடு வநருக்கு வநைாக நின்றார்.
➢ பவுல் வபதுருடெக் கடிந்து வகாண்ைார்
➢ எல் ாருக்கும் முன்னால் பவுல் அடத வசய்தார்!
கா த்தியர் 2:14, இப்படி அெர்கள் சுவிவசஷத்தின்
சத்தியத்திற்வகற்றபடி
சரியாய்
நைொதடத
நான்
கண்ைவபாது, எல் ாருக்கும் முன்பாக நான் வபதுருடெ
வநாக்கிச்வசான்னது என்னவென்றால்: யூதனாயிருக்கிற நீர்
யூதர் முடறடமயாக நைொமல், புறஜாதியார் முடறடமயாக
நைந்துவகாண்டிருக்க, புறஜாதியாடை யூதர்முடறடமயாக
நைக்கும்படி நீர் எப்படிக்கட்ைாயம் பண்ண ாம்?
பவுல் மட்டும் வபதுருடெ எதிர்வகாண்ைார், அெர் அெடைக்
கடிந்துவகாண்டு அெடை திருத்தினார். ப நூற்றாண்டுகள்
கழித்தும் அடனெரும் வதரிந்துவகாள்ள வெண்டும்
என்பதற்காக க ாத்தியர் சடபக்கும், கிறிஸ்துவின் பைந்த
சடபக்கும் அவத விஷயத்டதயும் அெர் எழுதினார். இன்று
நாம் அடதப் படித்து ெருகிவறாம்.
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வபதுருவின் வீழ்ச்சி
படிப்பிடனகள்.

மற்றும்

ஏற்றுக்வகாள்ளும்

1. எனவெ, ஒருெர் மற்றெரின் விசுொசத்டத அைக்க
முயன்றால், நீங்கள் அடமதியாக இருக்கக்கூைாது.
வதெனுடைய ொர்த்டதயின்படி வபச வெண்டும்.
2. வபதுருவுக்கு அெர் சுவிவசஷத்டத மறுப்பது
அெருக்குத் வதரியாது. ஆனால் அெர் தனது
ொர்த்டதகளால் அல் , அெருடைய வசயல்களால்
அவ்ொறு
வசய்தார்.
கிறிஸ்தெர்கள்
தங்கள்
நைெடிக்டகளில் மிகவும் கெனமாக இருக்க நல்
உணர்வுைன் வசயல்பை வெண்டும். சுவிவசஷத்டத
முழுடமயாகப் புரிந்துவகாண்டு வமலும் வதாைர்ந்து
ொழ்ெதற்கு முய வும்.
3. விசுொசத்தின்
வீைர்களும்
வீழ்ந்துவபாொர்கள்
என்படத நாம் கெனத்தில் வகாள்ள வெண்டும்.
வபதுருவும் மற்றெர்களுைன் வசர்ந்து பரிசுத்த
ஆவியினால் நிைப்பப்பட்ைவபாது வதென் அெர்கடள
2 முதல் 5-ம் அதிகாைங்களில் ெல் டமப்படுத்தினார்.
ஒரு
மனிதன்
எவ்ெளவு
ஆவிக்குரியெைாய்
இருந்தாலும்கூை அெர் எப்வபாழுதும் பாெம் வசய்ய
முடியும் என்படத நிடனவில் வகாள்ளவெண்டும்.
4. நமது அதிகாைம் வெதாகம வகாட்பாடுகளிலிருந்து
ெருகிறது, இது நம்முடைய நிட டயவிை அதிகம்
என்படத நாம் இந்த பத்தியில் இருந்து கற்றுக்வகாள்ள
வெண்டும்.
5. பவுலின் அறிவுயுடைடய வபதுரு ஏற்றுக் வகாண்ை
விதத்டதப் பாருங்கள், பின்னர் அெர் ஒரு கடிதம்
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எழுதிய வபாது அெர் அப்வபாஸ்த னாகிய பவுட
பாைாட்டுகிறார்.
2 வபதுரு 3:15-16, வமலும் நம்முடைய கர்த்தரின்
நீடியவபாறுடமடய
இைட்சிப்வபன்று
எண்ணுங்கள்;
நமக்குப் பிரியமான சவகாதைனாகிய பவுலும் தனக்கு
அருளப்பட்ை ஞானத்தினாவ
இப்படிவய உங்களுக்கு
எழுதியிருக்கிறான்; 16எல் ா நிருபங்களிலும் இடெகடளக்
குறித்துப் வபசியிருக்கிறான்; அென் வசான்னடெகளில் சி
காரியங்கள் அறிகிறதற்கு அரிதாயிருக்கிறது; கல் ாத
ெர்களும்
உறுதியில் ாதெர்களும்
மற்ற
வெதொக்கியங்கடளப் புைட்டுகிறதுவபா த் தங்களுக்குக்
வகடுெைத்தக்கதாக இடெகடளயும் புைட்டுகிறார்கள்.
பவுல்
எப்வபாதும்
வதெனுடைய
ொர்த்டதடயப்
பின்பற்றுெதில் கெனமாக இருக்க வெண்டும் என்று
கட்ைடளயிடுகிறார்.
1. திைமான
சத்தியத்திற்கு/வகாட்பாட்டிற்கு
வநருங்கிய கெனம் வசலுத்துங்கள்,
2. வெதாகமத்டத பிைசங்கியுங்கள்,
3. சத்தியத்டத காத்துவகாள்ளுங்கள்,
4. வெறுடமயான வபச்டச தவிர்க்கவும்,
5. உ க ஞானத்டத வி க்கவும்
6. தெறான வபாதகர்களிைமிருந்து வி கவும்,
7. சத்தியத்டத
எதிர்க்கிறெர்கடள
கடிந்துவகாள்ளவும்
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8. சத்தியத்திற்கும் வபாய்களுக்கும் இடையி ான
வெறுபாடுகளுக்கு
விழிப்புைன்
இருக்க
வெண்டும்,
9. ஆைாய்ந்து அறிந்துவகாள்ளவெண்டும்
10. தெறான வகாட்பாட்டை கடிந்துவகாள்ள
வெண்டும்.
2. விசுொசத்டத விட்டு வி கிப்வபானெர்களின்
வபயர்கடள சுட்டிக்காட்ை தயங்கவில்ட .
வகாவ ாவசயர்க்கு எழுதிய கடிதத்தில் பவுல் எழுதியவபாது
வதமா அங்கு இருந்தார், ஊழியத்தில் விசுொசமுள்ளெைாக
இருந்தார், அங்கு இடறெனுக்கு வசடெ வசய்தார்.
வகாவ ாவசயர்
4:14,
பிரியமான
டெத்தியனாகிய
லூக்காவும்,
வதமாவும்,
உங்களுக்கு
ொழ்த்துதல்
வசால்லுகிறார்கள்.
தன்னுடைய சக வெட யாளியான
பிவ வமானுக்கு
எழுதுடகயில் அெர் அெடைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்.
பிவ வமான் 1:24, என் உைன்வெட யாட்களாகிய
மாற்குவும், அரிஸ்தர்க்கும், வதமாவும், லூக்காவும் உமக்கு
ொழ்த்துதல் வசால்லுகிறார்கள்.
2 தீவமாத்வதயு 4:10, ஏவனன்றால், வதமா இப்
பிைபஞ்சத்தின்வமல் ஆடசடெத்து, என்டனவிட்டுப்பிரிந்து,
வதசவ ானிக்வக
பட்ைணத்துக்குப்
வபாய்விட்ைான்;
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கிவைஸ்வக க ாத்தியா நாட்டிற்கும், தீத்து தல்மாத்தியா
நாட்டிற்கும் வபாய்விட்ைார்கள்.
பவுல் தன்னுடைய கடைசி கடிதத்டத அெருடைய ஆன்மீக
மகன்
தீவமாத்வதயுவுக்கு
எழுதியவபாது,
வதாமா
உ கத்தின்வமல்
ஆடச
டெத்து
விசுொசத்டத
விட்டுவிட்ைான் .
யூதாஸ் வபான்றெர்கள் உங்கள் நடுவில் எப்வபாதும்
இருப்பார்கள், ஆனால் அெர்கடளப் புரிந்துவகாள்ெதும்,
அெர்கடளத் வெளியில் வதரியப்படுத்துெதும் நம்முடைய
வபாறுப்பு.
3. இவயசு பரிவசயடைக் கடிந்து வகாண்ைார். (அந்த
நாட்களின் வபாதகர்கள் என்று அடைக்கப்படுபெர்கள்)
கடுடமயாகவும் வெளிப்படையாகவும்.
கிருடபவயாடும் இைக்கத்வதாடும் வநசிக்கிற வதெவன
தட ெர்கடள சபிப்படத நீங்கள் கற்படன வசய்ய
முடியுமா? மத்தேயு 24
1. மற்ற மக்கள் இைட்சிக்கப்படுெடத
கடினமாக்குெதற்காக (v. 13)
2. மாறியெர்கடள வகடுப்பதற்காக (v. 15)
3. முைட்டுத்தனமான மதத்திற்கு (v. 16-22)
4. உண்டமயில் என்ன முக்கியவமா அடத
புறக்கணிப்பதற்காக (v. 23-24)
5. சுய விருப்பம் உடையெர்களாக
இருப்பதற்காக (v. 25-26)
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6. உள்வள துன்மார்க்கமாக இருப்பதற்காக (v. 2728)
7. வதெனுடைய தீர்க்கதரிசிகடள வகாட
வசய்ததற்காக (v, 29-36)
அெர் தனிப்பட்ை முடறயில் இடதச் வசய்யவில்ட ,
ஆனால் வெளிப்படையாக அெர் ஒவ்வொருெருக்கும்
முன்பாக அம்ப ப்படுத்தினார்.
4.
இவயசு
அெர்கடள
அம்ப ப்படுத்தினது
மட்டுமல் ாமல் அெர்கடள உைல் ரீதியிலும் அடித்து
உடதத்தார்.
இவயசு ொழ்க்டகயின் ஆைம்பத்திலும், பூமியில் இவயசு
பண்ணின ஊழியத்தின் கடைசி ொைத்தில் இடதக்
காணமுடிகின்றது. வயாொன் 2-ம் அதிகாைம், இவயசு அங்கு
உட்கார்ந்து சாட்டை பின்னி அெர்கடள அடித்தார் என்று
பார்க்கிவறாம்.
மத்வதயு 21-ஐயும் வயாொன் 2-ஐயும்
ொசிக்கவும்.
எனவெ, என் அன்பான சவகாதை சவகாதரிகவள, சடபயாகிய
சரீைத்தில்
புற்றுவநாடய
அம்ப ப்படுத்துெதில்
பயப்பைாதீர்கள்.
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