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                World Christian Fellowship 
www.wcflondon.com 

wcflondon@gmail.com 

 

          கலாத்தியர்  

பாடம்  51 – ஆவியின்  கனி -அன்பு  

 

 

கலாத்தியர்  5:22-23, ஆவியின் கனியயா, அன்பு, சந்ய ாஷம், 

சமா ானம், நீடியபபாறுமம,  யவு, நற்குணம், விசுவாசம், 23. 

சாந் ம், இச்மசயடக்கம்; இப்படிப்பட்டமவகளுக்கு 

விய ா மான பி மாணம் ஒன்றுமில்மல.  

 

கருத்து: 

முதலில் அன்பின் கருத்தத விவிலிய நிதைப்பாட்டில் 

இருந்து வதையறுப்பபாம்.  பின்னர், அன்பின் கிரிதயகள்  

என்ன என்ற விவைங்கதை ஆைாய்பவாம். 

 

எல்ைாவற்றிற்கும் அன்பு என்ற வார்த்தததய நாங்கள் 

பபாதுவாகப் பயன்படுத்துகிபறாம், ஆனால் கிபைக்க 

ப ாழியில் ஒவ்பவாரு  வார்த்ததக்கும்   அந்த சிறந்த 

பவறுபாடுகதை உருவாக்கும் வழி உள்ைது. 

 

I love my mummy, 

I love pizza, 

I love briyani, 

I love dosa, 

I love ice cream, 

I love my dog, 

I love God.  

நான் என் அம் ாதவ  பநசிக்கிபறன், 

நான் பீட்சாதவ விரும்புகிபறன், 
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நான் பிரியாணிதய விரும்புகிபறன், 

நான் பதாதச விரும்புகிபறன், 

எனக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும், 

என் நாதய நான் பநசிக்கின்பறன், 

நான் பதவதன  பநசிக்கிபறன். 

 

கிபைக்க ப ாழியில் அடிப்பதையில் "அன்தப" பவவ்பவறு 

வழிகளில் அல்ைது உறவுகளில் குறிக்க நான்கு பசாற்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

 

Greek words for LOVE 

 

"EROS" 

 

இந்த வார்த்தத பவதாக த்தில் இல்தை, ஆனால் கிபைக்க 

ப ாழி பபசும் உைகில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ைது. This 

word translated into English as Erotic. இந்த வார்த்தத 

ஆங்கிைத்தில் சிற்றின்பம் என ப ாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ைது.  

பாலியல் ஆதச, ஆர்வம், இன்பனாருவர் ப ல்  கா ம் 

பபான்றதவ இதன் கருத்து. 

 

"STORGE" 

 

இந்த வார்த்தத பவதத்தில்  பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது, 

ஆனால்  ற்ற பசாற்களுைன் இதைந்து அதன் பநாக்கம் 

காட்ைப்படுகிறது.  இது பின்வரும் பத்திகளில் 

காைப்படுகிறது: 

 

"ASTORGOUS" 

“Without natural affection."  

ய ாமர்  1:31, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, 

unmerciful; 
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2 தீயமாத்ய யு 3:3, unloving, unforgiving, slanderers, without self-

control, brutal, despisers of good, 

  

குடும்பங்கள் ஒருவருக்பகாருவர் இயல்பான "பாசத்தத" 

பகாண்டிருக்க பவண்டும்.  அவர்கள் அவ்வாறு 

பசய்யாதபபாது, அது ஒரு "பாவம்", அதற்காக புறஜாதி 

உைகம் கண்டிக்கப்பட்ைது. 

 

“PHILOSTORGOS" 

“Kindly affectioned" 

ய ாமர்  12:10, சயகா   சியநகத்தியல ஒருவர்யமபலாருவர் 

பட்சமாயிருங்கள்; கனம்பண்ணுகிறதியல ஒருவருக்பகாருவர் 

முந்திக்பகாள்ளுங்கள்.; 

 

நாம் கிறிஸ்துவில் சபகாதை சபகாதரிகள் என்பதால், 

ஒருவருக்பகாருவர் இயல்பான பாசத்தத தவத்திருக்க 

பவண்டும் அல்ைது காட்ை பவண்டும். 

 

"PHILEO" 

 

இந்த வார்த்தத புதிய ஏற்பாட்டில் 20 தைதவகளுக்கு ப ல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது  ற்பறாரு  னிதனுைன் ஒரு 

இைக்க ான, ப ன்த யான, பநருக்க ான உறவின் 

கருத்தத கூறுகிறது .  

 

The words: "friend" or "companion" identifies with this Greek word. இது 

 னிதர்களுக்கிதைபயயான பநருக்கத்தத குறிக்கிறது.  

 

தாவீது   ற்றும் பயானத்தானின்  உறவு இந்த கருத்தத 

விைக்குகிறது. 
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2 சாமுயவல் 1:26, என் சயகா ா னாகிய யயானத் ாயன, 

உனக்காக நான் வியாகுலப்படுகியறன்; நீ எனக்கு பவகு 

இன்பமாயிருந் ாய்; உன் சியநகம் ஆச்சரியமாயிருந் து; 

ஸ்தீரீகளின் சியநகத்ம ப்பார்க்கிலும் அதிகமாயிருந் து. 

 

ைாசைஸ்,  ரியா  ற்றும்  ார்த்தாளுைனான இபயசுவின் உறவு 

இந்த கருத்தத விைக்குகிறது. 

 

யயாவான்  11:3, அப்பபாழுது அவனுமடய சயகா ரிகள்; 

ஆண்டவய , “நீர் சியநகிக்கிறவன் வியாதியாயிருக்கிறான் 

என்று பசால்ல”, அவரிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பினார்கள்..” 

 

பைா ர்  12:10, இந்த உறவின் பநருக்கம் பற்றிய ஒரு கருத்ததத் 

தரும் இைண்டு பசாற்கள் இதைக்கப்பட்டுள்ைன: "brotherly 

love" (Phila- delphia). இந்த வதகயான பாசம் அல்ைது அன்பு 

நம்மிைம் உள்ை பவறு எந்த  னிதனுக்கும் இதையில் 

இருக்கைாம் 

  

drawn close unto—but not indicating "eros" nor necessarily "storge." 

இந்த அன்பு  னம்  ற்றும் உைர்ச்சிகைால் 

தூண்ைப்படுகிறது  ற்றும் பபாதுவாக  ற்பறாரு 

நபருைனான பதாைர்தபக் குறிக்கிறது. 

 

"AGAPE" 

 

இந்த வார்த்தத புதிய ஏற்பாட்டில் 100 தைதவகளுக்கு ப ல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வார்த்ததக்கு 

இன்பனாருவருக்கு இைக்க ாக, பாசம் அல்ைது 

உைர்ச்சிபூர்வ ாக இருக்க பவண்டும் என அவசியம்   

இல்தை.  
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இந்த அன்பு  னம், காைைம் அல்ைது 

புத்திசாலித்தனத்திலிருந்து தனிப்பட்ைது. உங்கள் எதிரியாக 

இருந்தாலும்  ற்பறாரு நபரின் மீது நீங்கள் காட்டும் அக்கதற 

பபான்றது இது.  

 

நம்த  பதகக்கிறவர்கதை  நாம் "பநசிக்க பவண்டும்" என்று 

இபயசு பசான்னார் "love" (agape) our enemies. 

 

மத்ய யு  5:43-44, “உனக்கடுத் வமனச் சியநகித்து, உன் 

சத்துருமவப் பமகப்பாயாக என்று பசால்லப்பட்டம க் 

யகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 44. நான் உங்களுக்குச் 

பசால்லுகியறன், உங்கள் சத்துருக்கமைச் சியநகியுங்கள்; 

உங்கமைச் சபிக்கிறவர்கமை ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்கமைப் 

பமகக்கிறவர்களுக்கு நன்மம பசய்யுங்கள்; உங்கமை 

நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்கமைத் துன்பப்படுத்துகிற 

வர்களுக்காகவும் பெபம் பண்ணுங்கள்.  

 

பவபறாருவர் என்ன பசய்தாலும் நன்த  பசய்ய  

பதடுவதற்கான நம் விருப்பத்தத நாம் பயன்படுத்த முடியும் 

என்பதத இபயசு காட்டுகிறார்.  

 

இதத  த்பதயு 23-ஆம் அதிகாைத்தில் இபயசு விைக்கினார். 

 

பதவனிைம்  கிைர்ச்சியில் ஈடுபட்ை  னிதர்கதை இபயசு 

பநசிக்கிறார், அவர்கதை மீட்பதற்காக தனது ஜீவதனபய   

பகாடுக்கும் அைவிற்கு பசன்றார். 

 

அவருதைய கண்டிப்பு இந்த  த ததைவர்களுக்கு கடின ாய் 

இருந்தது, எனபவ அவர்கள் தன்னுதைய தவறான வழிகளில் 

இருந்து திரும்புவார்கள், ஒரு தாய் பகாழியின் அன்தப 

பவளிக்காட்டி அதன் மூைம் பதவனின் அன்தப சித்தரித்து 

இந்த அதிகாைத்தத அவர் முடிக்கிறார்.  
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மத்ய யு  23:37-39, எருசயலயம, எருசயலயம, தீர்க்க ரிசிகமைக் 

பகாமலபசய்து, உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்கமைக் 

கல்பலறிகிறவயை! யகாழி  ன் குஞ்சுகமைத்  ன் 

சிறகுகளின்கீயே கூட்டிச் யசர்த்துக்பகாள்ளும்வண்ணமாக 

நான் எத் மன  யமா உன் பிள்மைகமைக் 

கூட்டிச்யசர்த்துக்பகாள்ை மன ாயிருந்ய ன்; உங்களுக்யகா 

மனதில்லாமற்யபாயிற்று. 38. இய ா, உங்கள் வீடு உங்களுக்குப் 

பாோக்கிவிடப்படும். 39. கர்த் ருமடய நாமத்தினாயல 

வருகிறவர் ஸ்ய ாத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று நீங்கள் 

பசால்லுமைவும் இதுமு ல் என்மனக் காணாதிருப்பீர்கள் 

என்று உங்களுக்குச் பசால்லுகியறன் என்றார்.’ ” 

 

அப்பபாஸ்தைன் பவுல் பகாரிந்தியர்கதை  ம்ச இச்தசக்காைர்  

என்று பசான்னபபாது, அவர் அவர்கதை பவறுத்ததால் 

அல்ை,  ாறாக அவர் அவர்கதை பநசித்ததால் (அகபப) (agape) 

them! 

 

2 பகாரிந்தியர் 12:15, ஆ லால், நான் உங்களில் எவ்வைவு 

அதிகமாய் அன்புகூருகியறயனா அவ்வைவு குமறவாய் 

உங்கைால் அன்புகூ ப்பட்டிருந் ாலும், மிகவும் சந்ய ாஷமாய் 

நான் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காகச் பசலவுபண்ணவும் 

பசலவுபண்ணப்படவும் விரும்புகியறன். 

 

அன்பின் மிக உயர்ந்  கருத்து,  

 

Agape is Godly love! 

இதத விை உயர்ந்த அன்பு  பவறு  எதுவும் இல்தை.  பதவன்  

தம்முதைய சிருஷ்டிகள் மீதான அன்பு, நாம் 

தகுதியற்றவர்கைாக  இருந்தாலும், அதனவருக்கும் 

இைவச ாக வழங்கப்பட்ைது. இைண்டு பபரிய கட்ைதைகள் 

என்ன என்பதத சுட்டிக்காட்டியபபாது, இந்த அன்பின் 

கருத்தின் முக்கியத்துவத்தத இபயசு காட்டினார்: 
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1.  உங்கள் முழு மனதுடனும், ஆத்மாவுடனும், 

இ யத்துடனும் ய வனிடத்தில் அன்பு கூற யவண்டும். 

2. உங்களிடத்தில் நீங்கள் அன்பு கூறுவது யபால 

பிறனிடத்திலும் அன்பு கூற யவண்டும்.  

 

மத்ய யு  22:37-39,  இயயசு அவமன யநாக்கி: உன் ய வனாகிய 

கர்த் ரிடத்தில் உன் முழு இரு யத்ய ாடும், உன் முழு 

ஆத்துமாயவாடும் உன் முழு மனய ாடும் அன்புகூருவாயாக; 

38. இது மு லாம் பி  ான கற்பமன. 39. இ ற்கு 

ஒப்பாயிருக்கிற இ ண்டாம் கற்பமன என்னபவன்றால், 

உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுயபாலப் பிறனிடத்திலும் 

அன்புகூருவாயாக என்பய ’ 

 

பின்னர், அவர் மிக முக்கிய ான ஒன்தறச் பசர்த்தார்! 

 

மத்ய யு  22:40,
 

இவ்வி ண்டு கற்பமனகளிலும் 

நியாயப்பி மாணம் முழுமமயும் தீர்க்க ரிசனங்களும் 

அடங்கியிருக்கிறது என்றார்.” 

 

இபயசுவும் இதத பவறு வழியில் கூறினார். 

யயாவான்  14:15, நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந் ால் என் 

கற்பமனகமைக் மகக்பகாள்ளுங்கள். 

 

அப்பபாஸ்தைன் பவுல் அதத அற்புத ாக 

பவளிப்படுத்தினார். 

 

ய ாமர்  13:10, அன்பானது பிறனுக்குப் 

பபால்லாங்குபசய்யாது; ஆ லால் அன்பு நியாயப் 

பி மாணத்தின் நிமறயவறு லாயிருக்கிறது. 
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அன்பு நம் சபகாதைர்களுக்காக நம் சரீை  ஜீவதன  இழக்கச் 

பசய்கிறது. 

 

1 யயாவான் 3:16, அவர்  ம்முமடய ஜீவமன நமக்காகக் 

பகாடுத் தினாயல அன்பு இன்னப ன்று அறிந்திருக்கியறாம்; 

நாமும் சயகா  ருக்காக ஜீவமனக்பகாடுக்கக் 

கடனாளிகைாயிருக்கியறாம். 

 

Abraham sets an example of "agape" ஆபிைகாம் தனது  கதன 

பதவனுக்கு பலியாக வழங்குவதற்கான பயைத்ததத் 

பதாைங்கியபபாது அது "அன்பு agape" க்கு ஒரு 

எடுத்துக்காட்டு.  

 

இது அவருதைய பயாசதன அல்ை, ஆனால் பதவனுதைய  

பயாசதன !  

 

His love (agape) for God பதவன் மீது அவர் பகாண்டிருந்த அன்பு 

(agape) மிகவும் வலித யானது, எல்பைாரும் பசால்வததக் 

காட்டிலும் பதவனுக்கு கீழ்ப்படிய பவண்டும் என்பதில் 

அவர் உறுதியாக இருந்தார்.  ஆனாலும், அவரும் அவைது 

 கனும் ப ாரியா  தைக்கு பயைம் ப ற்பகாண்ைனர்.  

 

பலியிை ஆட்டுக்குட்டி எங்பக என்று ஈசாக்கு  தன் 

தந்ததயிைம் பகட்ைபபாது, "பதவன்  பார்த்துக்பகாள்வார்" 

என்று பசான்னபபாது தந்ததயின் உைர்ச்சிகள் வலுவாக 

இருந்திருக்க பவண்டும் என்பதத நீங்கள் அறிவீர்கள்!"  

 

பலிபீைம் தயாரிக்கப்பட்ைபபாது, தாம்  பலியிடும்  

ஆட்டுக்குட்டியாக இருப்பதத ஈசாக்கு  அப்பபாது அறிந்தார். 

ஆபிைகாம் பைபைாகத் தகப்பனிைம் கீழ்ப்படிந்து இருந்தததப் 

பபாைபவ,  அவருதைய தந்ததயின் கீழ்ப்படிதல்  அவருக்கு  
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உதாைைம் ஆக இருந்து  அவருக்கு பைம் அளித்திருக்க 

பவண்டும்.  

 

பவட்டுவதற்கு  ஆபிைகாம் தகதய உயர்த்தியபபாது, 

கர்த்தருதைய தூதன் தன் தகதய தவத்திருந்தார், 

ஏபனன்றால் அவர் தந்ததயிைம் அன்தப நிரூபித்தார்.  

 

ஆபிைகாம் உைர்ச்சி அன்தபக் கட்டுப்படுத்த 

பவண்டியிருந்தது "storge" (family affections) and "phileo" (closeness 

to his son) பதவனுக்கு  கீழ்ப்படிய பவண்டும் என்பதற்காக.  

 

What an example of "agape" நாம் பின்பற்ற "agape " என்பதற்கு 

என்ன ஒரு உதாைைம்! 

 

கருத்தின் சுருக்கம்: 

 

நாம் ந து  குடும்பத்தத பநசிக்க பவண்டும், நம்த ப் 

பநருங்கியவர்கதை,  சபகாதை அன்தபயும் நட்தபயும் காட்ை 

பவண்டும் என்று பதவன்  விரும்புகிறார்;  ஆனால் இதவ 

அவர்மீது உள்ை நம்முதைய அன்தப மீறுவதாக இருக்க 

கூைாது என்று விருப்பப்படுகிறார் .  

 

நாம் நித்திய ாக இைட்சிக்கப்பை பவண்டுப ன்றால் பதவன்  

நம் வாழ்வில் முதன்த யாக இருக்க  பவண்டும். 

 

மத்ய யு  16:24-25, அப்பபாழுது, இயயசு  ம்முமடய 

சீஷர்கமை யநாக்கி: ஒருவன் என்மனப் பின்பற்றி வ  

விரும்பினால், அவன்  ன்மனத் ான் பவறுத்து,  ன் 

சிலுமவமய எடுத்துக்பகாண்டு என்மனப் பின்பற்றக்கடவன் 

25.  ன் ஜீவமன  ட்சிக்க விரும்புகிறவன் அம  

இேந்துயபாவான்; என்னிமித் மாகத்  ன் ஜீவமன இேந்து 

யபாகிறவன் அம க் கண்டமடவான்.. 
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பதவனுதைய  சித்தத்ததச் பசய்ய ந து  

இருதயங்களிலிருந்தும்  னதிலிருந்தும் கீழ்ப்படிதல் என்பது 

என் வாழ்க்தகயில் நான் உம்த   பநசிக்கிபறன், 

கனப்படுத்துகிபறன்  என்று பதவனிைம்  பதளிவாகச் 

பசால்வதற்கான வழி. 

 

1 யயாவான் 2:5, அவருமடய வசனத்ம க் 

மகக்பகாள்ளுகிறவனிடத்தில் ய வ அன்பு பமய்யாகப் 

பூ ணப்பட்டிருக்கும்; நாம் அவருக்குள் 

இருக்கியறாபமன்பம  அதினாயல அறிந்திருக்கியறாம். 

 

அப்பபாஸ்தைன் பவுல் அதத அழகாக முடிக்கிறார்,  

1 பகாரிந்தியர் 13:13, இப்பபாழுது விசுவாசம், நம்பிக்மக, 

அன்பு இம்மூன்றும் நிமலத்திருக்கிறது; இமவகளில் அன்யப 

பபரியது. 

 

அன்பின் கனி  எவ்வாறு பவளிப்படுத்தப்பட்ைது? 

 

நம்முதைய  வாழ்க்தக, நாம் இங்பக ஒரு முதற 

வாழப்பபாகிபறாம், 

 

நம் வாழ்க்தகதய அர்ப்பணிக்கக்கூடிய மிகச் சிறந்த நன்த  

எது??  

 

பதைவும் அதையவும் உன்னத ான பபாருள் எது? 

 

 அன்பப மிக உயர்ந்த காரியம்  என்று பதவன்  கூறுகிறார்! God 

says that LOVE is the supreme thing!  
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1 பகாரிந்தியர் 13:13, இப்பபாழுது விசுவாசம், நம்பிக்மக, 

அன்பு இம்மூன்றும் நிமலத்திருக்கிறது; இமவகளில் அன்யப 

பபரியது. 

 

1 யபதுரு 4:8, எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக ஒருவரிபலாருவர் 

ஊக்கமான அன்புள்ைவர்கைாயிருங்கள்; அன்பு தி ைான 

பாவங்கமை மூடும்.” 

 

ய ாமர்  13:10, அன்பானது பிறனுக்குப் 

பபால்லாங்குபசய்யாது; ஆ லால் அன்பு 

நியாயப்பி மாணத்தின் நிமறயவறு லாயிருக்கிறது. 

 

அன்பின் முடிவுகள் அதன்  கத்துவத்திற்கு 

சாட்சியளிக்கின்றன! 

 

இது சமுதாயத்தத சிறப்பாக  ாற்றுகிறது.  

 

இது சிறந்த குடி க்கள், பதாழிைாைர்கள், தந்ததகள், 

தாய் ார்கள்,  கன்கள்  ற்றும்  கள்கதை உருவாக்குகிறது. 

 

இது தீத தயத் தடுக்க உதவுகிறது  ற்றும்  னிதகுைத்திற்கு 

 கிழ்ச்சிதயயும்  னநிதறதவயும் தருகிறது.  

 

அன்பு என்ன பசய்யும்? 

 

1 பகாரிந்தியர் 13:4-8, அன்பு நீடிய சாந் மும்  யவுமுள்ைது; 

அன்புக்குப் பபாறாமமயில்மல; அன்பு  ன்மனப் புகோது, 

இறுமாப்பாயி ாது, 5. அயயாக்கியமானம ச் பசய்யாது, 

 ற்பபாழிமவ நாடாது, சினமமடயாது, தீங்கு நிமனயாது, 6. 

அநியாயத்தில் சந்ய ாஷப்படாமல், சத்தியத்தில் 

சந்ய ாஷப்படும். 7. சகலத்ம யும்  ாங்கும், சகலத்ம யும் 

விசுவாசிக்கும், சகலத்ம யும் நம்பும், சகலத்ம யும் சகிக்கும்.8. 
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அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாது. தீர்க்க ரிசனங்கைானாலும் 

ஒழிந்துயபாம், அந்நிய பாமஷகைானாலும் ஓய்ந்துயபாம், 

அறிவானாலும் ஒழிந்துயபாம்.. 

 

1. அன்பு நீடிய சாந் முள்ைது .  

 

“Love suffers long.” “Love is slow to lose patience.”  

 

அன்பு  பசயைற்றது, காத்திருத்தல், அத தியானது, 

புரிந்துபகாள்ளுதல்.  

 

சமுதாயத்தில், எரிச்சல்,  னப்பான்த   ற்றும் பகட்ை 

பழக்கங்களின் பை சந்தர்ப்பங்கதை நாம் சந்திக்கிபறாம்.  இது 

குடும்பத்திலும், சதபயிலும்  அபத நிதைத  தான்.  

 

பபாறுத யின்த   ற்றும் எரிச்சல் ஆகியதவ ந க்கு 

மிகவும் பபாதுவான பிைச்சிதனகளில் ஒன்றாகும்.  

அவற்தறக் கைக்க சகிப்புத்தன்த , அத தி, பபாறுத  

ஆகியதவ பபரிதும் பததவ.  

 

கிறிஸ்துதவப் பின்பற்ற, நாம் கஷ்ைப்பை தயாைாக இருக்க 

பவண்டும், தாங்கிக் பகாள்ை பவண்டும், விஷயங்கதை 

சகித்துக்பகாள்ை பவண்டும்.  ஆத்திைமூட்ைல்  ற்றும் 

காயத்தின் கீழ் நீண்ை காைம் கஷ்ைப்படுவதற்கு அன்பு ந க்கு 

உதவுகிறது.  ற்றவர்களிைமிருந்து விடுபைக்கூடிய 

சுத கதை சு க்க அன்பு ந க்கு உதவுகிறது.  

 

2. அன்பு  யவுள்ைது.  

 

அன்பு ஆக்கபூர்வ ான, பயனுள்ை, ைாபகை ான  ற்றும் 

பிறருக்கு ஊக்க ளிக்கும் வழிகதைத் பதடுகிறது.  
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 ாற்கு  நற்பசய்தி கிறிஸ்து  க்களுக்கு நன்த  பசய்வதில் 

பைபைப்பாக ஈடுபட்டுள்ைதாக சித்தரிக்கிறது.  அவைது 

வாழ்க்தக கனிவான பசயல்கைாலும் தயவுள்ை  

இதயத்தாலும் நிதறந்தது. 

 

பபாற்காை விதி Golden Rule! 

மத்ய யு  7:12,
 

ஆ லால், மனுஷர் உங்களுக்கு 

எமவகமைச்பசய்ய விரும்புகிறீர்கயைா, அமவகமை 

நீங்களும் அவர்களுக்குச் பசய்யுங்கள்; இதுயவ 

நியாயப்பி மாணமும் தீர்க்க ரிசனங்களுமாம்.. 

 

இது  ற்றவர்களிைம் கனிவான பசயல்கதைச் பசய்கிறது-

ஏபனன்றால் அபத விஷயங்கதை நாப  அனுபவிப்பபாம். 

 

 ஏதழகளுக்கும் கஷ்ைப்படுபவர்களுக்கும்  சுைப ான 

முதறயில்  நல்ை கிரிதயகதை  பசய்வது முக்கியம். 

 

3. அன்புக்கு பபாறாமம இல்மல . 

 

“Love envies not.” “Love never boils with jealousy.”  

அன்பு  ற்றவர்களுைன்  தாைாை  னதுைன் இருக்கிறது.  இது 

 ற்றவர்களுைன் அன்பில்  பபாட்டியிடும். நாம்  பசய்ய 

முயற்சிக்கும் எந்த பவதையும்,  ற்றவர்களும் இபத 

காரியத்ததச் பசய்வார்கள், இன்னும் சிறப்பாக இருப்பார்கள்.  

அவர்களுைன் சந்பதாஷப்படுவதற்கு அன்பு ந க்கு 

உதவுகிறது-பபாறாத ப்பைக்கூைாது.  பபாறாத  

பபாதுவாக கீழ்கண்ைவாறு வதையறுக்கப்படுகிறது: 

 

a)  நம்த   பபான்ற பவதையில் இருப்பவர்களுக்கு 

உைன் பட்டு பபாகா ல் இருப்பது  . 
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b)   ற்றவர்  உயர்ந்த சிறப்பபாடு இருப்பதத  

காணும்பபாது பபாறுக்க முடியாத . 

c)  ற்றவர்களுைன் ஒப்பிடுதகயில்  பசாந்த 

நிதையில் அதிருப்தி. 

d) இது  ற்றவர்களின்  ரியாதத அல்ைது 

பவற்றியின் மீது பபாறாத . 

e) நம்த  விை அதிக ாகப் 

பயன்படுத்தபடுபவர்களிைம் கடின ான 

உைர்வுகதைக் பகாண்டிருப்பது. 

f)  குதறந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பவதைதயக் 

பகாடுக்கும்பபாது ப ாச ான உைர்வுகதைக் 

பகாண்டிருக்க பவண்டும். 

  

பபாறாத  நம் இதயத்தில் சுயநைம், அல்ைது தீத , 

பவறுப்பு அல்ைது சண்தை என்பதத பவளிப்படுத்தைாம்.  

வீடு அல்ைது பதவாையத்தில் பிைவு ஏற்படுவதற்கு 

பபாறாத  ஒரு முக்கிய காைை ாக இருக்கைாம். 

 

4. அன்பு  ன்மன புகோது . 

“Love vaunts not itself, is not puffed up.”  

 

அன்பு திமிருப்பிடித்ததாக இருக்காது, தன்தன தாபன 

புகழாது   ற்றும் தன்தன பவளிபய புகழ்ந்து திரியாது, 

தன்னுதைய பசாந்த கருத்துக்களுக்கு  ட்டுப  மிகவும் 

முக்கியத்துவம் பகாடுக்காது.  

 

இது அன்பு  தன்தன  தறத்து பகாள்ளும் ! அது  னிதர்கள்  

பார்க்கும் பபாது  நல்ை கிரிதயகதை  பசய்யாது,  ாறாக 

பதவன்  பார்க்க பவண்டும் என்று நிதனக்கும். 

  

இது பாைாட்டு அல்ைது புகதழ  எதிர்பாக்கது.   

It is not a “show off,” nor a braggart.  
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அன்பு  பாசாங்கு அல்ைது திமிர்த்தன ாக இருக்காது , அல்ைது 

அது தன்தன பற்றி  ட்டுப  எண்ைாது. 

 

5. அன்பு இறுமாப்பாயி ாது. 

“Love does not behave itself unseemly.”  

Love is not rude, unmannerly, nor is it indecent.  

 

பகாரிந்து சதபயில்  அதனத்து வித ான ப ாச ான  

நைத்ததகளும் இருந்தன.  அவர்கள்  ற்றவர்கள் ப ல்  

அக்கதற இல்ைா ல் தங்கள் வைங்கதை  

பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர்கள் இருக்க பவண்டியததத் 

தாண்டி ஆண்கதை உயர்த்திக் பகாண்டிருந்தார்கள்.  

ஆவிக்குரிய வைங்கதை  தவத்திருப்பது குறித்து அவர்கள் 

சண்தையிட்டுக் பகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் பிரிவு, 

ஒழுக்கக்பகடு, சபகாதைருைன் நீதி ன்றத்திற்கு  பசல்வது 

பபான்றவற்றில் ஈடுபட்ைார்கள்.  

 

அன்பு நம்  சந்தர்ப்பத்திற்கு மிகவும் பபாருத்த ானதாக 

அத கிறது.  இது சமுதாயத்தில் அன்பு  நடிப்பு.  இது சிறிய 

விஷயங்களில்  ரியாதததய இருக்கும்.  ற்றவர்களின் 

உைர்வுகள், விருப்பங்கள், நல்வாழ்வு பபான்றவற்தறக் 

கருத்தில் பகாள்ளும்  . 

 

6. அன்பு  ற்பபாழிமவ நாடாது. 

“Seeks not her own.”  

 

அன்பு  தனது பசாந்த வழிதய  ட்டுப  பார்க்காது.  அதன் 

உரித கதை அது வலியுறுத்தாது . இது ஒருபபாதும் சுய-

பதைல் அல்ை, சுயநை பநாக்கங்கதை பின்பற்றுவதும் 

இல்தை.  வாழ்க்தகயில் நம்முதைய பபரும்பாைான 

பிைச்சிதனகளின் மூை ாக சுயநைம் இருக்கிறது.  



16 
 

 

பபரும்பாைான பாவங்களுக்கு காைைம்   ற்றவர்கதை விை 

சுயத்தத நாடுவபத. 

  

1 பகாரிந்தியர் 10:24, & 32, 
24 
ஒவ்பவாருவனும்  ன் சுயபி யயாெனத்ம த் ய டாமல், 

பிறனுமடய பி யயாெனத்ம த் ய டக்கடவன். 

 
32
நான் என் சுயபி யயாெனத்ம த் ய டாமல், அயநகருமடய 

பி யயாெனத்ம த் ய டி, அவர்கள் இ ட்சிக்கப்படும்படிக்கு, 

எவ்வி த்திலும் எல்லாருக்கும் பிரியமாய் நடக்கிறதுயபால, 

 

அன்பு தன்தன பற்றி  ட்டுப  பார்த்துக்பகாள்ைா ல்,  பிறர் 

நைத்ததயும் நாடும் . 

 

பபறுவதில்  உண்த யான  கிழ்ச்சி இல்தை -  பகாடுப்பதில் 

 ட்டுப ! 

 

7. சினமமடயாது. 

“Not easily provoked.”  

 

அன்பு  ற்றவர்களுக்கு தீங்கு விதைவிப்பதில்தை, 

விதைவாக குற்றம் சாட்ைபவா, எரிச்சைதையபவா, அல்ைது 

 னக்கசப்பு அல்ைது அழிக்கபவா  நிதனக்காது.  

 

“இதைய  கு ாைன்” கததயில் மூத்த சபகாதைர் இந்த 

 னநிதைதய விைக்குகிறார். (லூக்கா 15).  ற்றவர்களிைம் 

இதுபபான்ற பசயல்கதைக் கட்டுப்படுத்த அன்பு பததவ.  

 

8. தீங்கு நிமனயாது. 

 

“Love thinks no evil.”  
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அன்பு தவறுகளின் எண்ணிக்தகதய நிதனவில் பகாள்ைாது , 

தீத தயக் கைக்கிைாது.  

 

அதிகப்படியான சந்பதகத்திற்குரிய நபருக்குத் பததவயானது 

அன்பு.  குற்ற ற்ற தன்த  என்பது தனிப்பட்ை 

ஊக்குவித்தலின்  ஒரு ைகசியம். காைைம் அவர்கள் உங்கதை 

நம்புகிறார்கள்.  சந்பதகத்தின் சூழலில் ஆண்கள் 

கூச்சலிடுகிறார்கள்.  

 

விசுவாசம்   ற்றும் நம்பிக்தகயின் சூழலில்  னிதர்கள்  

தன்னுள்  ஊக்கத்ததக் காைைாம். 

 

 எனபவ, அன்பு  க்களில் சிறந்த காரியங்கதை  ட்டுப   

நிதனக்கிறது.  

 

இது  ற்றவர்கள் ப ல்  ப ாச ான பநாக்கங்கதை 

எண்ைாது. 

  

இது விஷயங்களில்  பிைகாச ான பநாக்கத்தத  காண்கிறது. 

இது  ற்றவர்களின் பசயல்களில் சிறந்த உதவி அளிக்க  

முயற்சிக்கிறது .  

 

அன்பு   ன்னிக்கும்  ற்றும் ஒரு  னக்கசப்பு பகாள்ைாது.  

 

பைர்  கிழ்ச்சியற்றவர்கைாக இருக்கிறார்கள், 

 ற்றவர்களுைன் பசர்ந்து  இருக்க முடியவில்தை, ஏபனனில் 

அவர்கள் தங்களுக்கான கவுைவம்  தவத்திருக்கிறார்கள். 
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9. அநியாயத்தில் சந்ய ாஷப்படாமல், சத்தியத்தில் 

சந்ய ாஷப்படும். 

 

“Love rejoices not in iniquity but rejoices in the truth.”  

அன்பு  ற்றவர்களின் தவறான பசயல்களில்  கிழ்ச்சி 

அதைவதில்தை;  இது  ற்ற  க்களின்  பாவங்கதைப் பற்றி 

ஆைாய்வதில்தை.  

 

 ற்றவர்கள் தவறாக நைக்கும்பபாது அது ஒருபபாதும் 

 கிழ்ச்சியதையாது.   ாறாக, ஒரு நபரின் வாழ்க்தகயில் 

சத்தியத்தின் பவற்றியில் அது  கிழ்ச்சியதைகிறது.  

 

இது  கிழ்ச்சியுைன் உண்த யுைன் இதைகிறது.  உண்த  

ப பைாங்கும்பபாது அது எப்பபாதும்  கிழ்ச்சியதைகிறது. 

பாவம் பசய்பவர்களிைப ா, பாவத்தில் விழுபவாரிைப ா 

அன்பு  கிழ்ச்சி  பபறுவதில்தை.  ற்றவர்களின் 

பைவீனத்தத அம்பைப்படுத்தபவா அல்ைது  ற்றவர்களின் 

தவறுகளிலிருந்து “capitol” உருவாக்கபவா இதற்கு  பிடிக்காது. 

அது பிதழயில்  கிழ்ச்சியதையவில்தை, ஆனால் 

உண்த தய ஏற்றுக்பகாள்கிறது, தகக்பகாள்கிறது, 

ஆதரிக்கிறது.   ற்றவர்களின் வாழ்க்தகயில் உண்த  

பவற்றிபபறும்பபாது அது  கிழ்ச்சியதைகிறது. 

 

 

10. சகலத்ம யும்  ாங்கும், சகலத்ம யும் 

விசுவாசிக்கும், சகலத்ம யும் நம்பும், 

சகலத்ம யும் சகிக்கும்.  

 

அன்பு  ற்றவர்களின் தவறுகதை கவனிக்காது.  இது 

 ற்றவர்களின் அவ ானங்கதையும் காயங்கதையும் 

தனக்குள் தவத்துக்பகாள்ளும். இது பை விஷயங்கதை  
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தாங்கக்கூடியது.  அன்பு எப்பபாதும்  ற்றவர்கதைப் பற்றி 

சிறந்ததத நம்ப ஆர்வ ாக உள்ைது.  ற்றவர்கள் மீதான அதன் 

நம்பிக்தகக்கு முடிபவ இல்தை. அன்பு நம் நம்பிக்தகதய 

வலித யாக்குகிறது, அது நம்த  உறுதியுைன், உண்த யாக, 

நிதையாக இருக்க உதவுகிறது. எல்ைா வதகயான 

விரும்பத்தகாத சூழ்நிதைகளிலும் அன்பு ந க்கு 

சகிப்புத்தன்த தய அளிக்கிறது. 

 

11. அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாது.  

 ற்ற அதனத்தும் ஒரு முடிவுக்கு வரும், ஆனால் அன்பு  

அல்ை.  இது பதவனின்  எப்பபாதும் நீடித்த குைம். 

 

முடிவும .  

 

ந க்கு என்ன சவால் உள்ைது? 

என்ன வாழ்க்தக வாழ பவண்டும்? 

 

நம் வாழ்வில் மிக உயர்ந்த இைக்கு அல்ைது பநாக்கம், பதவன் 

மீது   ற்றும்  ற்றவர்களுக்கு பதவனின்  அன்தப 

பவளிப்படுத்த பவண்டும்.  

 

1 யயாவான் 4:8, அன்பில்லா வன் ய வமன அறியான், ய வன் 

அன்பாகயவ இருக்கிறார். 

 

கற்றுக்பகாள்ை ஒவ்பவாரு நாளும் பை வாய்ப்புகள் உள்ைன.  

உைகம் ஒரு விதையாட்டு த தானம் அல்ை, ஆனால் ஒரு 

பள்ளி அதற.  

 

வாழ்க்தக ஒரு விடுமுதற அல்ை, ஆனால் ஒரு கல்விக்கான 

வழிமுதறயாகும். 
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 கற்றுக் பகாள்ை பவண்டிய  ற்றும் கற்றுக்பகாள்ை 

அவசிய ான  ஒரு நித்திய பாைம், பதவதன  எப்படி 

பநசிப்பது என்பது HOW TO LOVE LIKE GOD!  

 

இது தான் "பதவ  ஆவியின் கனி !" 


