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          கலாத்தியர்  

பாடம்  52 – ஆவியின் கனி - சந்த ாஷம்   

 

கலாத்தியர்  5:22-23, ஆவியின் கனிதயா, அன்பு, சந்த ாஷம், 

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

சாந் ம், இச்மசயடக்கம்; இப்படிப்பட்டமவகளுக்கு 

வித ா மான பி மாணம் ஒன்றுமில்மல..  

 

சந்த ோஷம்  பெரும்ெோலும் மகிழ்ச்சியுடன் அல்லது நம் 

சூழ்நிலலயின் ஆசீர்வோ த்துடன் ப ோடர்புலடயது. 

 பெரும்ெோலும் ெயன்ெடுத் ப்ெடும் பிற பசோற்கள்:  

➢ Joyful பெருமகிழ்ச்சி,  

➢ Rejoice களிப்பு, மற்றும்  

➢ Gladness ஆனந் ம் . 

 

சந்த ோஷம்  அல்லது மகிழ்ச்சி என்ெது த வனின்  ஆவியோல் 

ஒரு ெக்தியுள்ள கிறிஸ் வரின் வோழ்க்லகயில் பகோண்டு 

வரப்ெடும் ஒரு கனியோகும் .  

 

இந்  வோர்த்ல  ெலைய மற்றும் புதிய ஏற்ெோடுகளில் ெல 

முலற ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது.  

 

கிதரக்க வோர்த்ல   "Chara"  புதிய ஏற்ெோட்டில் 133 முலற 

த ோன்றும்.  

 

எல்லோ வலகயோன மக்களும் ெல்தவறு விஷயங்களில் 

மகிழ்ச்சியின்  உணர்ச்சிகலளக் பகோண்டிருக்கலோம், 
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த வனுடனோன  உறலவக் பகோண்ட நெலரக் 

குறிப்பிடுவ ற்கோக தவ ம்  இந்  வோர்த்ல லய (ெலைய 

மற்றும் புதிய ஏற்ெோடுகளில்) ெயன்ெடுத்துவ ோகத் 

ப ரிகிறது, அது அவர்களின் கீழ்ப்ெடி ல் மற்றும் 

விசுவோசத் ோல் சோத்தியமோனது.  

 

தவ த்தில் உள்ள, சந்த ோஷம் உங்கலளச் சுற்றியுள்ள 

சூழ்நிலலகலளப் பெோருட்ெடுத் ோமல் ஆழ்ந்  உள் 

மகிழ்ச்சிலய குறிக்கிறது. அ ோவது நீங்கள் ெணக்கோரரோக 

இருந் ோலும், ஏலையோக இருந் ோலும், 

தநோய்வோய்ப்ெட்டவரோக இருந் ோலும், ஆதரோக்கியமோக 

இருந் ோலும், பவற்றிகரமோக அல்லது 

தெோரோடுகிறீர்களோனோலும், நீங்கள் இன்னும் மகிழ்ச்சிலயயும் 

மகிழ்ச்சிலயயும் உணர முடியும். இப்தெோது, நீங்கள் 

பவளியில் சிரிப்ெல ப் தெோல் உணரக்கூடோது, ஆனோல் 

நீங்கள்  உள்தள சிரிக்கலோம். 

 

இந்  மகிழ்ச்சி  ற்சமயம் மோத்திரம் இருக்கும் 

 ற்கோலிகமோனது அல்ல,  ஆனோல் நீடித்து இருக்கும் ஒரு 

விஷயம் .  

 

சந்த ோஷத்திற்கோன  கோரணங்கள்:  

 

1. த வனுடனான  சரியான உறவினால் த ான்றும்  

மகிழ்ச்சி (பமைய ஏற்பாடு). 

 

சங்கீ ம்  16:11, ஜீவமார்க்கத்ம  எனக்குத் ப ரியப்படுத்துவீர்; 

உம்முமடய சமுகத்தில் பரிபூ ண ஆனந் மும், உம்முமடய 

வலது பாரிசத்தில் நித்திய தபரின்பமும் உண்டு. 
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சங்கீ ம்  51:12, உமது இ ட்சணியத்தின் சந்த ாஷத்ம த் 

திரும்பவும் எனக்குத்  ந்து, உற்சாகமான ஆவி என்மனத் 

 ாங்கும்படி பசய்யும். 

 

சங்கீ ம்  35:9, என் ஆத்துமா கர்த் ரில் களிகூர்ந்து, அவருமடய 

இ ட்சிப்பில் மகிழ்ந்திருக்கும். 

 

ஏசாயா  61:10, கர்த் ருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழுகிதறன்; என் 

த வனுக்குள் என் ஆத்துமா களிகூர்ந்திருக்கிறது; மணவாளன் 

ஆப ணங்களினால்  ன்மன அலங்கரித்துக்பகாள்ளுகி 

ற ற்கும், மணவாட்டி நமககளினால்  ன்மனச் 

சிங்காரித்துக்பகாள்ளுகிற ற்கும் ஒப்பாக, அவர் இ ட்சிப்பின் 

வஸ்தி ங்கமள எனக்கு உடுத்தி, நீதியின் சால்மவமய 

எனக்குத்  ரித் ார். 

 

2. த வனுடனான  சரியான உறவினால் த ான்றும்  

மகிழ்ச்சி (புதிய ஏற்பாடு). 

 

மத்த யு  13:20, கற்பாமற இடங்களில் விம க்கப்பட்டவன், 

வசனத்ம க்தகட்டு, உடதன அம ச் சந்த ாஷத்த ாதட 

ஏற்றுக்பகாள்ளுகிறவன்; 

 

மத்த யு  13:44, “அன்றியும், ப தலாக ாஜ்யம் நிலத்தில் 

பும ந்திருக்கிற பபாக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அம  

ஒரு மனுஷன் கண்டு, மமறத்து, அம ப் பற்றிய 

சந்த ாஷத்தினாதல தபாய்,  னக்கு உண்டான 

எல்லாவற்மறயும் விற்று, அந்  நிலத்ம க் பகாள்ளுகிறான். 

 

1 தபதுரு 1:8,
 
அவம  நீங்கள் காணாமலிருந்தும் அவரிடத்தில் 

அன்புகூருகிறீர்கள்; இப்பபாழுது அவம த் 

 ரிசியாமலிருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் மவத்து, 
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பசால்லிமுடியா தும் மகிமமயால் நிமறந் துமாயிருக்கிற 

சந்த ாஷமுள்ளவர்களாய்க் களிகூர்ந்து, 

 

த ாமர்  15:13, பரிசுத்  ஆவியின் பலத்தினாதல உங்களுக்கு 

நம்பிக்மக பபருகும்படிக்கு, நம்பிக்மகயின் த வன் 

விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவி  சந்த ாஷத்தினாலும் 

சமா ானத்தினாலும் உங்கமள நி ப்புவா ாக. 

   

 

3.  நமக்கு  ப தலாகத்தில் இருக்கும்  பலன்களின்  

நம்பிக்மகயில் மகிழ்ச்சி. 

 

லூக்கா  6:23, அந்நாளிதல நீங்கள் சந்த ாஷப்பட்டுக் 

களிகூருங்கள்; ப தலாகத்தில் உங்கள்பலன் 

மிகுதியாயிருக்கும்; அவர்களுமடய பி ாக்கள் 

தீர்க்க ரிசிகளுக்கும் அப்படிதய பசய் ார்கள். 

 

1 தபதுரு 4:13, கிறிஸ்துவின் மகிமமபவளிப்படும்தபாது 

நீங்கள் களிகூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருமடய பாடுகளுக்கு 

நீங்கள் பங்காளிகளான ால் சந்த ாஷப்படுங்கள்.   

 

பிலிப்பியர்  4:1, ஆ லால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்மசயுமான 

சதகா  த , எனக்குச் சந்த ாஷமும் கிரீடமுமானவர்கதள, 

பிரியமானவர்கதள, இந் ப்படிதய கர்த் ருக்குள்  

நிமலத்திருங்கள். 

   

1 ப சதலானிக்தகயர் 2:19-20, எங்களுக்கு நம்பிக்மகயும் 

சந்த ாஷமும் மகிழ்ச்சியின் கிரீடமுமாயிருப்பவர்கள் யார்? 

நம்முமடய கர்த்  ாகிய  இதயசுகிறிஸ்து வரும்தபாது 

அவருமடய சந்நி ானத்திதல நீங்களல்லவா 
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அப்படியிருப்பீர்கள்;0. நீங்கதள எங்களுக்கு மகிமமயும் 

சந்த ாஷமுமாயிருக்கிறீர்கள். 

   

3 தயாவான் 1:4, என் பிள்மளகள் சத்தியத்திதல நடக்கிறார்கள் 

என்று தகள்விப்படுகிற சந்த ாஷத்திலும் அதிகமான 

சந்த ாஷம் எனக்கு இல்மல.  

 

4.  த வனின்  பிள்மளகளுக்கு  மகிழ்ச்சிமயக் 

பகாடுக்கும் விஷயங்கள். 

 

நீதிபமாழிகள்  21:15, நியாயந்தீர்ப்பது நீதிமானுக்குச் 

சந்த ாஷமும், அக்கி மக்கா ருக்தகா அழிவுமாம். 

 

ஏசாயா  29:19, சிறுமமயானவர்கள் கர்த் ருக்குள் மிகவும் 

மகிழ்ந்து, மனுஷரில் எளிமமயானவர்கள் இஸ் தவலின் 

பரிசுத் ருக்குள் களிகூருவார்கள்.. 

 

எபித யர்  13:17, உங்கமள நடத்துகிறவர்கள், உங்கள் 

ஆத்துமாக்களுக்காக உத்  வா ம்பண்ணுகிறவர்களாய் 

விழித்திருக்கிறவர்களானபடியால், அவர்கள் துக்கத்த ாதட 

அல்ல, சந்த ாஷத்த ாதட அம ச்பசய்யும்படி, அவர்களுக்குக் 

கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள்; அவர்கள் துக்கத்த ாதட அப்படிச் 

பசய் ால் அது உங்களுக்குப் 

பி தயாஜனமாயிருக்கமாட்டாத . 

 

1 தயாவான் 1:4, உங்கள் சந்த ாஷம் நிமறவாயிருக்கும்படி 

இமவகமள உங்களுக்கு எழுதுகிதறன். 
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சூழ்நிமலகள்: 

 

மகிழ்ச்சி பவளிப்புற சூழ்நிலலகலள சோர்ந் து அல்ல, இருந்   

தெோதிலும்,   இந்  சந்த ோஷம் த வனுடனோன  உறவின் 

கோரணமோக ஆைமோகவும் நிலலத்  ோகவும் இருக்கிறது. 

 

தயாவான்  15:11, “என்னுமடய சந்த ாஷம் உங்களில் 

நிமலத்திருக்கும்படிக்கும், உங்கள் சந்த ாஷம் 

நிமறவாயிருக்கும்படிக்கும், இமவகமள உங்களுக்குச் 

பசான்தனன்.”  

 

தயாவான்  17:13, இப்பபாழுது நான் உம்மிடத்திற்கு 

வருகிதறன்; அவர்கள் என் சந்த ாஷத்ம  நிமறவாய் 

அமடயும்படி உலகத்தில் இருக்மகயில் இமவகமளச் 

பசால்லுகிதறன்.  

  

இந்  மகிழ்ச்சி "ென்மடங்கு தசோ லனயின் மத்தியில் 

உள்ளது!  

 

யாக்தகாபு  1: 2-3, என் சதகா  த , நீங்கள் பலவி மான 

தசா மனகளில் அகப்படும்தபாது, 3. உங்கள் விசுவாசத்தின் 

பரீட்மசயானது பபாறுமமமய உண்டாக்குபமன்று அறிந்து, 

அம  மிகுந்  சந்த ாஷமாக எண்ணுங்கள். 

 

எல்லோ வி மோன துன்புறுத் ல்களுக்கும் மத்தியில் கூட அது 

ஆைத்தில்  இருக்கிறது. 

 

மத்த யு  5:10-12, நீதியினிமித் ம் துன்பப்படுகிறவர்கள் 

பாக்கியவான்கள்; ப தலாக ாஜ்யம் அவர்களுமடயது. 11. 

என்னிமித் ம் உங்கமள நிந்தித்துத் துன்பப்படுத்தி, பலவி  

தீமமயான பமாழிகமளயும் உங்கள்தபரில் பபாய்யாய்ச் 



7 
 

பசால்வார்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள். 12. 

சந்த ாஷப்பட்டு, களிகூருங்கள்; ப தலாகத்தில் உங்கள் பலன் 

மிகுதியாயிருக்கும்; உங்களுக்கு முன்னிருந்  

தீர்க்க ரிசிகமளயும் அப்படிதய துன்பப்படுத்தினார்கதள.. 

 

இந்  மகிழ்ச்சி நீதியுடன் வோழ்வதிலிருந்தும், சக சதகோ ர 

சதகோ ரிகளுடன் சமோ ோனமோக  வோழ்வதிலிருந்தும் 

வருகிறது. 

த ாமர்  14:16-19, உங்கள் நன்மம தூஷிக்கப்பட 

இடங்பகாடாதிருங்கள். 17. த வனுமடய  ாஜ்யம் புசிப்பும் 

குடிப்புமல்ல, அது நீதியும் சமா ானமும் பரிசுத்  

ஆவியினாலுண்டாகும் சந்த ாஷமுமாயிருக்கிறது. 18. 

இமவகளிதல கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியஞ்பசய்கிறவன் 

த வனுக்குப் பிரியனும் மனுஷ ால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட 

வனுமாயிருக்கிறான். 19. ஆனபடியால் சமா ானத்துக் 

கடுத் மவகமளயும், அந்நிதயாந்நிய பக்திவிருத்தி 

உண்டாக்கத் க்கமவகமளயும் நாடக்கடதவாம். 

 

எந் பவோரு சூழ்நிலலயிலும் "சந்த ோஷமோன" வோழ்க்லகலய 

வோை முடியும் என்ெது பவளிப்ெலடயோக உள்ளது.  

 

த வனின்  ெக்தியுள்ள பிள்லள  சத்தியத்திலும், நீதியிலும், 

ப ய்வெக்தியிலும், த வனுக்கு  உண்லமயோயும் 

மகிழ்ச்சியோயும் வோழ்வதில் மகிழ்ச்சி  கோண்கிறது. 

 

தமற்கூறியலவ உண்லமயோக இருப்ெ ோல், எந் பவோரு 

தமோசமோன வழிகளும் பகோண்ட எந்  மனி னும் நம் 

மகிழ்ச்சிலயப் ெறிக்க முடியோது. 

 

தயாவான்  16:22, அதுதபால நீங்களும் இப்பபாழுது 

துக்கமமடந்திருக்கிறீர்கள். நான் மறுபடியும் உங்கமளக் 

காண்தபன், அப்பபாழுது உங்கள் இரு யம் சந்த ாஷப்படும், 
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உங்கள் சந்த ாஷத்ம  ஒருவனும் உங்களிடத்திலிருந்து 

எடுத்துப்தபாடமாட்டான். 

 

தமற்கண்ட கருத்ல  கோண்பிப்ெ ற்கோன சிறந்  

எடுத்துக்கோட்டுகளில் ஒன்று நம்முலடய த வன் இதயசு 

கிறிஸ்து.  

 

எபித யர்  12:2, அவர்  மக்குமுன் மவத்திருந்  

சந்த ாஷத்தின்பபாருட்டு, அவமானத்ம  எண்ணாமல், 

சிலுமவமயச் சகித்து, த வனுமடய சிங்காசனத்தின் 

வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். 

 

அவர் சுமக்க  தவண்டியது சந்த ோஷமோக இல்லல, ஆனோல் 

அவர் சகித்  ன் விலளவு ெல ஆத்துமக்களுக்கு  

இரட்சிப்லெக் பகோடுத் து. இவ்வோறு, வோழ்க்லகயின் 

ெயங்கரமோன சூழ்நிலலகளின் கோரணமோக கண்ணீலர 

வில க்கும் கிறிஸ் வர் த வனுடனோன  உறவின் கோரணமோக 

கம்பீரமோக  அறுவலட பசய்யலோம். 

 

சங்கீ ம்  126:5, கண்ணீத ாதட விம க்கிறவர்கள் 

பகம்பீ த்த ாதட அறுப்பார்கள். 

 

மத்த யு  5:4, துய ப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 

ஆறு லமடவார்கள். 

 

எத மியா  31:13, “அப்பபாழுது கன்னிமககளும், வாலிபரும், 

முதிதயாருங்கூட ஆனந் க்களிப்பாய் மகிழுவார்கள்; நான் 

அவர்கள் துக்கத்ம ச் சந்த ாஷமாக மாற்றி, அவர்கமளத் 

த ற்றி, அவர்கள் சஞ்சலம் நீங்க அவர்கமளச் 

சந்த ாஷப்படுத்துதவன். 
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எந்   சூழ்நிலலகள் இருந் தெோதிலும் அவர் த வனிடம்  

பகம்பீர  சத் மோய் ெோட  முடியும். 

 

சங்கீ ம்  66:1, பூமியின் குடிகதள, நீங்கள் எல்லாரும் 

த வனுக்கு முன்பாகக் பகம்பீ மாய்ப் பாடுங்கள்! 

 

 

முடிவும . 

 

"சந்த ோஷம் " என்ெது த வனுடனோன  நமது  உறவு மற்றும் 

த வனின்  வோக்குத் த் ங்கள்  ஆகியவற்றின் தமல் உள்ளது 

விசுவோசம் ஆகும்.  

 

இது  ற்சமயம்  உற்சோகத்தின் சில  உணர்வு அல்ல, பின்னர் 

தெோய் விட, மோறோக கிறிஸ்துவில் நிலலத்திருக்கும் நித்திய 

சந்த ோஷம். 

 

த வனுடனோன  நமது உறலவ நோம் கோத்துக்பகோண்டோல் , 

நம்முலடய சந்த ோஷம்  நிலறந்  ோக இருக்கும் . 

 

பநதகமியா  8:10, பின்னும் அவன் அவர்கமள தநாக்கி: நீங்கள் 

தபாய்க் பகாழுமமயானம ப் புசித்து, மது மானம க் 

குடித்து, ஒன்றுமில்லா வர்களுக்குப் பங்குகமள 

அனுப்புங்கள்; இந்  நாள் நம்முமடய ஆண்டவருக்குப் 

பரிசுத் மான நாள், விசா ப்படதவண்டாம்; கர்த் ருக்குள்  

மகிழ்ச்சியாயிருப்பத  உங்களுமடய பபலன் என்றான்.” 


