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தலைவர்களுக்காக ஜெபிப்பது
ஞானம் என்பது நம்முடைய மிகப்பபரிய தேடைகளில்
ஒன்றாகும்.
ைடையறுக்கப்பட்ை, வீழ்ந்ே உயிரினங்கள், சிக்கலான,
குழப்பமான
உலகின்
திருப்பங்கடையும்
குறித்து
ைழிநைத்துைோல், அடுத்து என்ன பெய்ைது என்று நாம்
அடிக்கடி
குழப்பத்தில்
இருக்கிதறாம்.
கடினமான
முடிவுகளை
நாங்கள்
கருத்தில்
ககாள்வளை
நிறுத்தும்பபாதுைான் அது.
வாழ்க்ளகயின் எல்லா சிறிய முடிவுகளிலும் நாம்
இயற்ளகயாகபவ
கெயல்படும்
ஞானம்
இளைநிறுத்ைப்பைாைது.
நமது
கெயல்களில்
கபரும்பான்ளமயானளவ
முன்கூட்டிபய
திட்ைமிைப்பைவில்ளல, ஆனால் பிரதிபலிப்பு இல்லாமல்
இயல்பாகபவ தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
இந்ை ைருணங்களில் கவளிவருவது, சுயமாக வாழ்வின் ஒரு
பாளை அல்லது ஆவியுைன் படிப்படியாக பல்பவறு
நைவடிக்ளககளில் நைப்பது.
மற்றவர்களுக்காக முடிவுகளை எடுக்கும் ைளலவர்களுக்கு
பங்குகள் இன்னும் அதிகமாக உள்ைது.
இரண்டு வித ஞானத்லத குறித்த கலத:
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யாக்ககாபு 3:13–18,
யாக்ககாபு 3:15, இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து
இறங்கிவருகிற ஞானமாயிராமல், ஜைௌகிக சம்பந்தமானதும்,
ஜென்மசுபாவத்துக்குரியதும்,
கபய்த்தனத்துக்கடுத்தது
மாயிருக்கிறது.
• ஒரு வளகயான ஞானம் உள்ைது, மனிைர்கைால்
பயன்படுத்ைப்படுகிறது, மனிை பைாற்றம் முைல் .
• மனிைர்கைால் பயன்படுத்ைப்பட்ை, ஆனால் கைய்வீக
பைாற்றம்
ககாண்ை
மற்கறாரு
வளகயான
உண்ளமயான ஞானம் உள்ைது.
➢ ஒன்று பரபலாக, ஆவிக்குரிய , பைவனுக்குரியது.
➢ மற்கறான்று, “பூமிக்குரிய, ஆவிக்குரியைல்லாை,
பிொசுக்குரியது”
அதிர்ஷ்ைவெமாக, நம்
பிைா மிகவும் ைாராைமாகக்
ககாடுப்பவர், ஞானத்திற்காக நாம் ைாழ்ளமயுைன் கெபம்
விடுக்கும்பபாது அவருக்கு ஆைரவாக பதிலளிக்க அவர்
விரும்புகிறார்.
யாக்ககாபு
1:5, உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில்
குலறவுள்ளவனாயிருந்தால், யாவருக்கும் சம்பூரணமாய்க்
ஜகாடுக்கிறவரும் ஒருவலரயும் கடிந்துஜகாள்ளாதவருமாகிய
கதவனிடத்தில் ககட்கக்கடவன், அப்ஜபாழுது அவனுக்குக்
ஜகாடுக்கப்படும்.
உங்களுக்காக ஞானத்திற்காக அடிக்கடி கெபிப்பது நல்லது,
உங்கள் ைளலவர்களுக்காக நீங்கள் கெபிக்கக்கூடிய மிக
முக்கியமான விஷயங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.
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யாக்ககாபு 3:17, பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானகமா முதைாவது
சுத்தமுள்ளதாயும்,
பின்பு
சமாதானமும்
சாந்தமும்
இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும்
நிலறந்ததாயும், பட்சபாதமில்ைாததாயும், மாயமற்றதாயு
மிருக்கிறது.
நமது ைளலவர்கள் என்னவாக இருக்க பவண்டும் என்று
கெபிப்பைற்கான வழிகாட்டியாக இந்ை வெனத்ளைப்
பயன்படுத்துபவாம்.

1. Pure- சுத்தமுள்ளவர்கள்
உங்கள் ைளலவர்களின் தூய்ளமக்காக கெபியுங்கள்.
பாலியல் தூய்ளம, ஆம், குறிப்பாக நமது மிகவும் பாலியல்
ரீதியான ெமூகத்தில், ஆனால் இங்பக “தூய்ளமயானது”
கவறுமபன அளைவிை மிக அதிக பைளவ.
அவர்கள் நைத்ளையில் தூய்ளமயாக குற்றமற்றவர்கள் ஆக
இருக்கும்படி கெபியுங்கள், அைாவது “நிந்ைளனக்கு பமபல”.
1 தீகமாத்கதயு 3:2, ஆலகயால் கண்காணியானவன்
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒகர மலனவிலய உலடய
புருஷனும்,
ொக்கிரலதயுள்ளவனும்,
ஜதளிந்த
புத்தியுள்ளவனும், கயாக்கியலதயுள்ளவனும், அந்நியலர
உபசரிக்கிறவனும், கபாதகசமர்த்தனுமாய் இருக்ககவண்டும்.
தீத்து
1:6–7,
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும்,
ஒகர
மலனவிலயயுலடய
புருஷனும்,
துன்மார்க்கஜரன்றும்
அடங்காதவர்கஜளன்றும் கபஜரடுக்காத விசுவாசமுள்ள
பிள்லளகலள
உலடயவனுமாகிய
ஒருவனிருந்தால்
அவலனகய ஏற்படுத்தைாம். 7. ஏஜனனில், கண்காணியானவன்
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கதவனுலடய உக்கிராணக்காரனுக்ககற்றவிதமாய், குற்றஞ்
சாட்டப்படாதவனும், தன் இஷ்டப்படி ஜசய்யாதவனும்,
முற்ககாபமில்ைாதவனும்,
மதுபானப்பிரியமில்ைாதவனும்,
அடியாதவனும், இழிவான ஆதாயத்லத இச்சியாதவனும்,
அவர்களின்
பநாக்கங்கள்
கலளவயாக
தூய்ளமயானைாக இருக்க கெபியுங்கள்.

இல்லாமல்

2 ஜகாரிந்தியர் 7:11, பாருங்கள், நீங்கள் கதவனுக்ககற்ற
துக்கமலடந்ததுண்கட; அது உங்களிடத்தில் எவ்வளவு
ொக்கிரலதலயயும்,
குற்றந்தீர
எவ்வளவு
நியாயஞ்ஜசால்லுதலையும்,
எவ்வளவு
ஜவறுப்லபயும்,
எவ்வளவு பயத்லதயும், எவ்வளவு ஆவலையும், எவ்வளவு
பக்திலவராக்கியத்லதயும்,
எவ்வளவு
கண்டிப்லபயும்
உண்டாக்கிற்று.
இந்தக்
காரியத்திகை
நீங்கள்
எல்ைாவிதத்திலும்
உங்கலளச்
சுத்தவான்கஜளன்று
விளங்கப்பண்ணினீர்கள்.
அவர்களின் மனம் திளெதிருப்பப்பைாமல் தூய்ளமயாக
இருக்க கெபிக்கவும்.
பிலிப்பியர்
4:8,
கலடசியாக,
சககாதரகர,
உண்லமயுள்ளலவகஜளலவககளா,
ஒழுக்கமுள்ளலவ
கஜளலவககளா, நீதியுள்ளலவகஜளலவககளா, கற்புள்ளலவ
கஜளலவககளா, அன்புள்ளலவகஜளலவககளா, நற்கீர்த்தி
யுள்ளலவகஜளலவககளா, புண்ணியம் எதுகவா, புகழ்
எதுகவா அலவகலளகய சிந்தித்துக்ஜகாண்டிருங்கள்.
அவர்களின்
பபாைளனயின்
வார்த்ளைகள்
தூய்ளமயானளவயாக இருக்க பவண்டும், ஏமாற்றும்
ஒன்றாக இருக்க கூைாது என்று கெபியுங்கள்.
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2
ஜகாரிந்தியர்
2:17,
அகநகலரப்கபாை,
நாங்கள்
கதவவசனத்லதக் கைப்பாய்ப் கபசாமல், துப்புரவாகவும்,
கதவனால் அருளப்பட்டபிரகாரமாகவும், கிறிஸ்துவுக்குள்
கதவசந்நிதியில் கபசுகிகறாம்.
யாக்ககாபு
3:1, என் சககாதரகர, அதிக ஆக்கிலனலய
அலடகவாம்
என்று
அறிந்து,
உங்களில்
அகநகர்
கபாதகராகாதிருப்பீர்களாக.
அவர்களின்
ஆபலாெளன
தூய்ளமயானைாகவும்,
மற்றவர்களை பாவத்திற்கு இட்டுச் கெல்லாமல் இருக்கவும்,
ெளப ெக ைளலவர்கைாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவைற்கு
யாருக்கு அதிகாரம் அளிக்க பவண்டும் என்பளை
தீர்மானிப்பதில்
அவர்கள்
புத்திொலித்ைனமாக
இருப்பைாகவும் கெபியுங்கள்.
1 தீகமாத்கதயு 5:22, ஒருவன்கமலும் சீக்கிரமாய்க் லககலள
லவயாகத;
மற்றவர்கள்
ஜசய்யும்
பாவங்களுக்கும்
உடன்படாகத; உன்லனச் சுத்தவானாகக் காத்துக்ஜகாள்.
அவர்கள் ஒவ்கவாரு சுளமளயயும்
ஒதுக்கி ளவக்க
பவண்டுகமன்று கெபியுங்கள், பமலும் கநருக்கமாக
ஒட்டிக்ககாண்டிருக்கும்
பாவம், அவர்களுக்கு
முன்
ளவக்கப்பட்டுள்ை பந்ையத்ளை ெகிப்புத்ைன்ளமயுைன் ஓை
சுைந்திரமாக இருக்க கெபியுங்கள் .
எபிகரயர் 12:1, ஆலகயால், கமகம்கபான்ற இத்தலன திரளான
சாட்சிகள் நம்லமச் சூழ்ந்துஜகாண்டிருக்க, பாரமான
யாவற்லறயும், நம்லமச் சுற்றி ஜநருங்கி நிற்கிற பாவத்லதயும்
தள்ளிவிட்டு,
விசுவாசத்லதத்
துவக்குகிறவரும்
முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இகயசுலவ கநாக்கி, நமக்கு
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நியமித்திருக்கிற
ஓடக்கடகவாம்;

ஓட்டத்தில்

ஜபாறுலமகயாகட

2. Peace-Loving- சமாதானமுள்ளவர்கள்
உங்கள் ைளலவர்கள் அளமதிளய, ெமாைானத்ளை விரும்ப
கெபியுங்கள். ெளபயில் ைளலவர்கள் ெண்ளையிைக்கூைாது.
1
தீகமாத்கதயு
3:3,
அவன்
மதுபானப்பிரியனும்,
அடிக்கிறவனும்,
இழிவான
ஆதாயத்லத
இச்சிக்கிறவனுமாயிராமல்,
ஜபாறுலமயுள்ளவனும்,
சண்லடபண்ணாதவனும், பண ஆலசயில்ைாதவனுமாயிருந்து,
அவர்கள் ெமாைானத்தில் (அளமதி-நடுநிளல) அலட்சியமாக
இருக்கக்கூைாது, மாறாக ெமாைானம் கெய்பவர்கள் (அைாவது,
“அளமதிளய பநசிப்பவர்கள் ஆக இருக்க பவண்டும் ”).
பபாைகர்கள்
"ஆக்பராஷமாக" இருக்கக்கூைாது. மாறாக,
அவர்கள் “முட்ைாள்ைனமான, அறிவற்ற ெர்ச்ளெகளுைன் எந்ை
கைாைர்பும் இல்லாை மனிைர்கைாக இருக்க பவண்டும்;
அளவகள் ெண்ளைகளை வைர்க்கும் என்பது உங்களுக்குத்
கைரியும்”
2 தீகமாத்கதயு 2:23, புத்தியீனமும் அயுக்தமுமான தர்க்கங்கள்
சண்லடகலளப் பிறப்பிக்குஜமன்று அறிந்து, அலவகளுக்கு
விைகியிரு.
1 தீகமாத்கதயு 4:7, சீர்ககடும் கிழவிகள் கபச்சுமாயிருக்கிற
கட்டுக்கலதகளுக்கு
விைகி,
கதவபக்திக்ககதுவாக
முயற்சிபண்ணு.
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பவடிக்ளகயான
வாைங்களில்
மற்றவர்கள்
சிக்கிக்
ககாள்ைாமல் இருக்க கூடுைல் ளமல் கெல்ல அவர்கள்
ையாராக இருக்க பவண்டும்.
ெளப ைளலவர்கள் மற்றவர்களைத் திருத்துவது அவசியம்
என்பபை இைன் கபாருள். உண்ளமயான அளமதிளய
பநசிப்பவர் என்பது ெமாைானத்ளை பநசிப்பளைக் குறிக்கும்
கபாருட்டு பமாைளலயும் ெர்ச்ளெளயயும்
ைவிர்க்கும்
அைவுக்கு அளமதிளய பநசிப்பைாகும்.
உண்ளமயிபலபய
அளமதி
பநசிக்கும்
பபாைகர்கள்
பமாைளலத் ைவிர்க்க மாட்ைார்கள், ெண்ளையிடுவளை ரசிக்க
மாட்ைார்கள், ஆனால் ெத்தியத்தில் உைன்படிக்ளகயின்
அளமதிளயக் ககாண்டுவருவைற்காக கருத்து பவறுபாட்டில்
ஈடுபை ஆர்வமாக உள்ைனர்.
உங்கள் பபாைகர்கள் உறுதியாக இருக்கும்படி கெபியுங்கள்.
தீத்து
1:9,
ஆகராக்கியமான
உபகதசத்தினாகை
புத்திஜசால்ைவும்,
எதிர்கபசுகிறவர்கலளக்
கண்டனம்
பண்ணவும்
வல்ைவனுமாயிருக்கும்படி,
தான்
கபாதிக்கப்பட்டதற்ககற்ற
உண்லமயான
வசனத்லத
நன்றாய்ப் பற்றிக்ஜகாள்ளுகிறவனுமாயிருக்ககவண்டும்.
இத்ைளகய கண்ைனம் ெண்ளை எடுப்பது அல்ல, ெமாைானம்
கெய்வது, சுவிபெஷ சிளைவுகளிலிருந்து பைவாலயத்ளை
தூய்ளமப்படுத்துவது, ெத்தியத்தில் பங்குகபறும் பபாது நாம்
அனுபவிக்கும் அளமதிளயப் கபறுவது.
யாக்ககாபு
3:18, நீதியாகிய கனியானது சமாதானத்லத
நடப்பிக்கிறவர்களாகை சமாதானத்திகை விலதக்கப்படுகிறது.
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3. Gentle- சாந்தமுள்ளவர்கள்
பமபல இருந்து ஞானம் கமன்ளமயானது, ொந்ைமுள்ைது .
ஒரு வித்தியாெத்ளை ஏற்படுத்ை நீங்கள் உங்களை
உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ை பவண்டும் மற்றும் காளைகளை
ககாம்புகைால் பிடிக்க பவண்டும் என்று கொல்லும் உலகில்,
கைய்வீக ஞானம் பவறு திளெயில் ஓடுகிறது.
நம்முளைய கர்த்ைர் இளறயாண்ளம உளையவர், ஈடுபாடு
ககாண்ைவர் என்பளை அறிந்துககாள்வதும், அவருளைய
ெளபளய கட்டுவைற்கு ஊழியர்களுக்கு கர்த்ைர் உைவுகிறார்.
2
தீகமாத்கதயு
2:24-25,
கர்த்தருலடய ஊழியக்காரன்
சண்லடபண்ணுகிறவனாயிராமல்,
எல்ைாரிடத்திலும்
சாந்தமுள்ளவனும்,
கபாதகசமர்த்தனும்,
தீலமலயச்
சகிக்கிறவனுமாயிருக்ககவண்டும். 25. எதிர்கபசுகிறவர்கள்
சத்தியத்லத
அறியும்படி
கதவன்
அவர்களுக்கு
மனந்திரும்புதலை அருளத்தக்கதாகவும்,
உங்கள் ைளலவர்கள் பைவனின் சித்ைத்ளையும் வழிகளையும்
நம்புவைற்கும்,
கபாறுளம
மற்றும்
கமன்ளமயுைன்
அவருளைய திட்ைத்தில் ைங்கள் பங்ளக ஆற்றுவைற்கும்
பபாதுமான விசுவாெம்
இருக்க பவண்டும் என்று
கெபியுங்கள்.

4. Open to Reason- இணக்கமுள்ளவர்கள்
நல்ல ைளலவர்கள் நல்ல கவனிப்பவர்கள் /பகட்பவர்கள்.
பமபல இருந்து வரும் ஞானம் ஒரு ைளலவருக்கு எல்லாம்
கைரியாது என்று கற்பிக்கிறது, பமலும் புதிய முன்பனாக்ளகப்
கபறுவைற்கும் அவர் வழிநைத்துளகயில் கைாைர்ந்து
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கற்றுக்ககாள்வைற்கும் ெகாக்கள் மற்றும் கூட்ைாளிகள்
மற்றும் அவரது விமர்ெகர்களின் உைவியும் நுண்ணறிவும்
மிகவும் பைளவப்படுகிறது..
“உங்கள் ைளலவர்கள் பைவனின் சித்ைளையும் வழிகளையும்
நம்புவைற்கு பபாதுமான விசுவாெம் ககாள்ை பவண்டும்
என்று கெபியுங்கள்.”
பைவாலயத்தில் ைளலவர்கள் ஆசிரியர்கள்.
எபிகரயர் 13:7, கதவவசனத்லத உங்களுக்குப் கபாதித்து
உங்கலள
நடத்தினவர்கலள
நீங்கள்
நிலனத்து,
அவர்களுலடய நடக்லகயின் முடிலவ நன்றாய்ச் சிந்தித்து,
அவர்களுலடய விசுவாசத்லதப் பின்பற்றுங்கள்.
1 தீகமாத்கதயு 3:2, ஆலகயால் கண்காணியானவன்
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒகர மலனவிலய உலடய
புருஷனும்,
ொக்கிரலதயுள்ளவனும்,
ஜதளிந்த
புத்தியுள்ளவனும், கயாக்கியலதயுள்ளவனும், அந்நியலர
உபசரிக்கிறவனும், கபாதகசமர்த்தனுமாய் இருக்ககவண்டும்.
2
தீகமாத்கதயு
2:24,
கர்த்தருலடய ஊழியக்காரன்
சண்லடபண்ணுகிறவனாயிராமல்,
எல்ைாரிடத்திலும்
சாந்தமுள்ளவனும்,
கபாதகசமர்த்தனும்,
தீலமலயச்
சகிக்கிறவனுமாயிருக்ககவண்டும்.
தீத்து
1:9,
ஆகராக்கியமான
உபகதசத்தினாகை
புத்திஜசால்ைவும்,
எதிர்கபசுகிறவர்கலளக்
கண்டனம்
பண்ணவும்
வல்ைவனுமாயிருக்கும்படி,
தான்
கபாதிக்கப்பட்டதற்ககற்ற
உண்லமயான
வசனத்லத
நன்றாய்ப் பற்றிக்ஜகாள்ளுகிறவனுமாயிருக்ககவண்டும்.
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அவர்கள் பகட்பளை விை அதிகமாக கெய்ய பவண்டும்.
அவர்கள் பபெ பவண்டும்.
ஆனால் அவர்கள் நல்ல
பகட்பவர்கைாக இருக்க பவண்டியது அவசியம்.
யாக்ககாபு 1:19, ஆலகயால், என் பிரியமான சககாதரகர,
யாவரும் ககட்கிறதற்குத் தீவிரமாயும், கபசுகிறதற்குப்
ஜபாறுலமயாயும்,
ககாபிக்கிறதற்குத்
தாமதமாயுமிருக்கக்கடவர்கள்;
ஆம், “ஒவ்கவாரு நபரும்” - பமலும் ஒவ்கவாரு ைளலவரும் .
உங்கள் ைளலவர்கள் விளரவாகக் பகட்கவும், பகுத்ைறிவுக்குத்
திறந்ைவர்கைாகவும், நல்ல உணர்வு, வாைம் மற்றும்
பகுத்ைறிவு ஆகியவற்றில் எளிதில் ஈடுபைவும் கெபியுங்கள்.

5. Full of Mercy and Good Fruit - இரக்கத்தாலும்
நற்கனிகளாலும்
உண்ளமயான
ஞானம்
ைவிர்க்க
முடியாமல்
நளைமுளறக்குரியது. இது கெயலில் கவளிவருகிறது.
யாக்ககாபு
3:13,
உங்களில்
ஞானியும்
விகவகியுமாயிருக்கிறவன் எவகனா, அவன் ஞானத்திற்குரிய
சாந்தத்கதாகட தன் கிரிலயகலள நல்ை நடக்லகயினாகை
காண்பிக்கக்கடவன்.
பைவாலயம் குறிப்பாக, அத்ைளகய நல்ல கனி,
இரக்கம் கபற்றவர்கைாய் இருக்க பவண்டும்.

அைாவது

கவறுமபன நீதியுள்ை, இரக்கமற்ற ைளலவர்களுக்கு
ெளபயில் இைமில்ளல. ெளப கிரகத்தில் மிகவும் இரக்கத்தின்
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கூட்ைாக உள்ைது. அவளுளைய ைளலவர்கள் பைவனின்
இரக்கத்ளை அறிந்து ககாள்ை பவண்டும், மற்றவர்களுக்கு
பைவனின் இரக்கத்ளை காட்ை பவண்டும்.
இது ஒவ்கவாரு கிறிஸ்ைவனுக்கும் அைங்கும், பமலும்
ைளலவர்களுக்கு மிக முக்கியமானது.
யாக்ககாபு 2:13, ஏஜனன்றால், இரக்கஞ்ஜசய்யாதவனுக்கு
இரக்கமில்ைாத
நியாயத்தீர்ப்புக்
கிலடக்கும்;
நியாயத்தீர்ப்புக்கு முன்பாக இரக்கம் கமன்லமபாராட்டும்.

6. Impartial- பட்சபாதமில்ைாதவர்கள்
பக்கச்ொர்பற்ற ைன்ளம என்பது ைளலவர்களுக்கு குறிப்பாக
முக்கியமான பண்பாகும். யாராவது பிடித்ைளவகளை
விளையாடும்பபாது, மற்றவர்களுக்கு நியாயமற்ற முளறயில்
நைந்து ககாள்ளும்பபாது அது பமாெமானது, ஆனால் அது
ைளலளமத்துவத்தில்
பவரூன்றும்பபாது,
விளைவுகள்
கபருகும். முழு ெளபயும் விளரவில் பாதிக்கப்படுகிறது.
பைவனின் பக்கச்ொர்பற்ற ைன்ளம புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு
கைளிவான,
கபரும்பாலும்
கவனிக்கப்பைாை
கருப்கபாருைாகும்.
1
கபதுரு
1:17,
அன்றியும்,
பட்சபாதமில்ைாமல்
அவனவனுலடய கிரிலயகளின்படி நியாயந்தீர்க்கிறவலர
நீங்கள்
பிதாவாகத்
ஜதாழுதுஜகாண்டுவருகிறபடியால்,
இங்கக பரகதசிகளாய்ச் சஞ்சரிக்குமளவும் பயத்துடகன
நடந்துஜகாள்ளுங்கள்.
கைாத்தியர்
2:6, அல்ைாமலும் எண்ணிக்லகயுள்ள
வர்களாயிருந்தவர்கள் எனக்கு ஒன்றும் கபாதிக்கவில்லை;
11

அவர்கள்
எப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தாலும்
எனக்குக்
கலவயில்லை (அக்கலறயில்லை), கதவன் மனுஷரிடத்தில்
பட்சபாதமுள்ளவரல்ைகவ.
கராமர் 2:11, கதவனிடத்தில் பட்சபாதமில்லை.
அப்கபாஸ்தைர் 10:34, அப்ஜபாழுது கபதுரு கபசத்ஜதாடங்கி:
கதவன் பட்சபாதமுள்ளவரல்ை என்றும்,
லூக்கா 20:21, அவர்கள் வந்து: கபாதககர, நீர் நிதானமாய்ப்
கபசி உபகதசிக்கிறீஜரன்றும், முகதாட்சணியமில்ைாமல்
கதவனுலடய
மார்க்கத்லதச்
சத்தியமாய்ப்
கபாதிக்கிறீஜரன்றும் அறிந்திருக்கிகறாம்.
எகபசியர்
6:9, எெமான்ககள, அப்படிகய நீங்களும்,
கவலைக்காரருக்குச் ஜசய்யகவண்டியலவகலளச் ஜசய்து,
அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எெமானானவர் பரகைாகத்தில்
இருக்கிறாஜரன்றும்,
அவரிடத்தில்
பட்சபாதமில்லைஜயன்றும்
அறிந்து,
கடுஞ்ஜசால்லை
விட்டுவிடுங்கள்.
ஜகாகைாஜசயர் 3:25, அநியாயஞ்ஜசய்கிறவன் தான் ஜசய்த
அநியாயத்துக்ககற்ற பைலன அலடவான்; பட்சபாதகம
இல்லை.
கிறிஸ்துவிைமிருந்து வரும் ஞானம் அவருளைய கீழ்
பமய்ப்பர்களை அதிக அைவில்
நீதியாகவும்,
பக்கச்ொர்பற்றைாகவும் ஆக்கும் என்று கெபியுங்கள்.
யாக்ககாபு
2:1, என் சககாதரகர, மகிலமயுள்ள
நம்முலடய கர்த்தராகிய இகயசுகிறிஸ்துவின்கமலுள்ள
12

விசுவாசத்லதப் பட்சபாதத்கதாகட பற்றிக்ஜகாள்ளாதிருப்
பீர்களாக.
யாக்ககாபு 2:9, பட்சபாதமுள்ளவர்களாயிருப்பீர்களானால்,
பாவஞ்ஜசய்து, மீறினவர்கஜளன்று நியாயப்பிரமாணத்தால்
தீர்க்கப்படுவீர்கள்.
1 தீகமாத்கதயு 5:21, நீ பட்சபாதத்கதாகட ஒன்றும்
ஜசய்யாமலும், விசாரிக்குமுன் நிருணயம்பண்ணாமலும்,
இலவகலளக்
காத்து
நடக்கும்படி,
கதவனுக்கும், கர்த்தராகிய இகயசுகிறிஸ்துவுக்கும், ஜதரிந்து
ஜகாள்ளப்பட்ட
தூதருக்கும்
முன்பாக,
உறுதியாய்க்
கட்டலளயிடுகிகறன்.

7. Sincere - மாயமற்றமில்ைாதவர்கள்
பநர்ளம இப்பபாது பட்டியலின் ஆரம்பத்தில் முழு
வட்ைத்ளையும் தூய்ளமக்கு ககாண்டு வருகிறது. இந்ை
வார்த்ளையின் அர்த்ைம் “பாொங்குத்ைனம் இல்லாமல்.”
உங்கள்
ைளலவர்கள்
அவர்கள்
பிரெங்கிப்பளைக்
களைப்பிடிப்பார்கள், அவர்கள் பைவனின் வார்த்ளைளயச்
கெய்பவர்கைாக
இருப்பார்கள்,
பபாதிப்பவர்கைாக
மட்டுமல்ல.
அப்பபாஸ்ைலர்களின் ஆவி அவர்களுக்கு பவண்டும் என்று
கெபியுங்கள்.
2
ஜகாரிந்தியர்
2:17,
அகநகலரப்கபாை,
நாங்கள்
கதவவசனத்லதக் கைப்பாய்ப் கபசாமல், துப்புரவாகவும்,
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கதவனால் அருளப்பட்டபிரகாரமாகவும்,
கதவசந்நிதியில் கபசுகிகறாம்.

கிறிஸ்துவுக்குள்

அவர்கள் மக்களை மகிழ்விப்பவர்கைாகவும், மக்கள்
உறவுகளில் அதிக அக்களறயுைனும் இருக்க பவண்டும் என்று
கெபியுங்கள்.
கிறிஸ்துவின் திருச்ெளபயின் ைளலவர்கள் “அவமானகரமான,
கீழ்த்ைரமான வழிகளைக் ளகவிை கெபியுங்கள்” மற்றும்
"ைந்திரமாக பயிற்சி கெய்யபவா அல்லது பைவனின்
வார்த்ளைளய சிளைக்கபவா மறுக்க பவண்டும்", ஆனால்
சுழல், பைாரளண மற்றும் ஏமாற்றும் உலகில், அவர்கள்
"ெத்தியத்தின் கவளிப்பளையான அறிக்ளகயால்" வழிநைத்ை
கெபியுங்கள் ”
2 ஜகாரிந்தியர் 4:2, ஜவட்கமான அந்தரங்க காரியங்கலள
நாங்கள் ஜவறுத்து, தந்திரமாய் நடவாமலும், கதவ
வசனத்லதப்
புரட்டாமலும்,
சத்தியத்லத
ஜவளிப்படுத்துகிறதினாகை கதவனுக்கு முன்பாக எல்ைா
மனுஷருலடய மனச்சாட்சிக்கும் எங்கலள உத்தமஜரன்று
விளங்கப்பண்ணுகிகறாம்.
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