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கலாத்தியர்
பாடம் 53 – ஆவியின் கனி - சமாதானம்
கலாத்தியர் 5:22-23, ஆவியின் கனியயா, அன்பு, சந்யதாஷம்,
சமாதானம், நீடியபபாறுமம, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், 23.
சாந்தம்,
இச்மசயடக்கம்;
இப்படிப்பட்டமவகளுக்கு
விய ாதமான பி மாணம் ஒன்றுமில்மல.
ஒரு கிறிஸ்தவர் ததவனுடைய த ோதடைகடைக் தகட்டு,
தம்முடைய வோழ்க்டகயில் நடைமுடைக்குக் ககோண்டுவர
விரும்பிைோல் மட்டுதம ததவனின் ஆவி இந்த கனிடயத்
தருகிைோர் . கிறிஸ்தவர் தைது ங்டகச் கெய்யோமல் இந்த கனி,
யோருக்கும் கட்ைோயப் டுத்தலோதலோ அல்லது ஆவியோல்
தநரடியோகதவோ ககோடுக்கப் டுவதில்டல.
இது இரட்சிப்ட ப் த ோன்ைது, ததவனின் மீது உள்ை
கீழ்ப் டிதலுள்ை விசுவோெத்தோல் "தங்கடைக் இரட்சிப் தில்"
மக்கள் ஒரு ங்டக வகிக்கிைோர்கள்.
"ெமோதோைம்" என் து ஒரு கிறிஸ்தவரின் வோழ்க்டகயில்
அவர்கள் கீழ்ப் டிதலுள்ை விசுவோெத்தில் கதோைரும் ஒரு கனி
என்று கூைப் டுகிைது.
‘Shalom’ டைய ஏற் ோட்டில் எபிதரய கெோல் 250 முடை
ததோன்றும்.
‘Eirene’ புதிய ஏற் ோட்டில் கிதரக்க கெோல் 92 தைடவகளுக்கு
தமல்.
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அர்த்தம்:
➢ முழுடமக்கோை ஆடெ;
➢ மைநிடைவுக்கோை ஆடெ;
➢ நிடைதவற்றுவதற்கோை ஆடெ,
➢ நிடைவு தன்டம,
➢ ஆசீர்வோதம்;
➢ சில ெமயம் நற்கிரிடயகடை குறிக்கும்;
➢ அடைத்து நிடலகளிலும் கெழிப்புக்கோை ஆடெ.
ெமோதோைம் என் து கருத்து தவறு ோடு, ெச்ெரவு அல்லது
பிரிவுக்கு
எதிரோைது.
ஒற்றுடமயும் ஐக்கியமும்
இருக்கும்த ோது ெமோதோைம் வரும். ததவனுக்கு எதிரோை
கிைர்ச்சியில்
இருக்கும்
ஒரு
ஆத்மோ
ததவனுைன்
ெமோதோைமோக இருக்க முடியோது!
ததவனுக்கும்
மனிதனுக்கும் இடையில் ஒரு இடெவு,
ஐக்கியம் இருக்கும்த ோதுதோன் ெமோதோைம் வர முடியும்.
பிலிப்பியர் 4:6-7, நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவமலப்படாமல்,
எல்லாவற்மையுங்குறித்து
உங்கள்
விண்ணப்பங்கமை
ஸ்யதாத்தி த்யதாயட
கூடிய
பெபத்தினாலும்
யவண்டுதலினாலும் யதவனுக்குத் பதரியப்படுத்துங்கள். 7.
அப்பபாழுது, எல்லாப் புத்திக்கும்யமலான யதவசமாதானம்
உங்கள் இருதயங்கமையும் உங்கள் சிந்மதகமையும் கிறிஸ்து
இயயசுவுக்குள்ைாகக் காத்துக்பகாள்ளும்..
இந்த ெமோதோைத்டத
நோம் விரும்பிைோல், ெரியோை
விஷயங்களில் நம் மைடத அடமத்து அவற்டைச் கெய்ய
தவண்டும்.
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பிலிப்பியர்
4:8-9, கமடசியாக, சயகாத ய , உண்மம
யுள்ைமவகபைமவகயைா,
ஒழுக்கமுள்ைமவகபைமவ
கயைா,
நீதியுள்ைமவகபைமவகயைா,
கற்புள்ைமவ
கபைமவகயைா, அன்புள்ைமவகபைமவகயைா, நற்கீர்த்தி
யுள்ைமவகபைமவகயைா, புண்ணியம் எதுயவா, புகழ்
எதுயவா
அமவகமையய
சிந்தித்துக்பகாண்டிருங்கள்.9.
நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அமடந்தும் யகட்டும் கண்டும்
இருக்கிைமவகபைமவகயைா அமவகமையய பசய்யுங்கள்;
அப்பபாழுது சமாதானத்தின் யதவன் உங்கயைாடிருப்பார்..

நோம் கிறிஸ்துவில் நிடலத்திருந்தோல், இந்த ெமோதோைத்தின்
வோக்குத்தத்தம் நமக்கு இருக்கிைது.
நம்டமச் சுற்றியுள்ை உலகம் ஏமோற்றும் த ோதடைகள்,
தெோதடைகள், பிடைகள், அச்ெங்கள் த ோன்ைவற்ைோல்
நிடைந்துள்ைது.
கிறிஸ்துவுைன் நம் இருதயத்தில் இருப் தோல், இந்த
விஷயங்கள் ஒரு நுடைவோயிடலப் க ை முடியோது.
சிந்திக்கவும் ெரியோை விஷயங்கடை கெய்யவும் நம் மைதில்
நிரப்பிைோல், அடவ நம் மைதிதலோ அல்லது இதயத்திதலோ
கோல் திக்க முடியோது.

யதவனுடன் சமாதானம்.
எல்லோ ெமோதோைமும் ததவ ஆவியோைவர் நம் வோழ்வில்
உருவோக்கும் ெமோதோைம் அல்ல.
க ோய்யோை தீர்க்கதரிசிகள் ெமோதோைம்
ெமோதோைம் உண்டு அறிவித்தைர்.

இல்லோதத ோது
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எய மியா
6:14, சமாதானமில்லாதிருந்தும் சமாதானம்
சமாதானம் என்று பசால்லி, என் ெனத்தின் காயங்கமை
யமற்பூச்சாய்க் குணமாக்குகிைார்கள்.
இதயசு ெமோதோைத்தின் பிரபு என்று அடைக்கப் ட்ைோர்.
ஏசாயா 9:6, 6. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிைந்தார்; நமக்கு ஒரு
குமா ன்
பகாடுக்கப்பட்டார்;
கர்த்தத்துவம்
அவர்
யதாளின்யமலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிசயமானவர்,
ஆயலாசமனக் கர்த்தா, வல்லமமயுள்ை யதவன், நித்திய பிதா,
சமாதானப்பி பு என்னப்படும்.
ஒரு தவைோை ெமோதோைத்டத ககோண்டுவர அவர் வரவில்டல
என் டத இதயசு மிகத் கதளிவு டுத்திைோர். அவருடைய
த ோதடைகள் சில வீடுகளுக்கு ெமோதோைத்டத ககோடுக்கோது,
ஆைோல் ஒரு ட்ையத்டத ககோடுக்கும் என் டத அவர்
அறிந்திருந்தோர்.
மத்யதயு
10:34,
“பூமியின்யமல்
சமாதானத்மத
அனுப்பவந்யதன்
என்று
எண்ணாதிருங்கள்;
சமாதானத்மதயல்ல, பட்டயத்மதயய அனுப்பவந்யதன்.
ெத்தியத்தின் ெமரெத்தின்
வைங்கவில்டல.

மூலம்

அவர்

ெமோதோைத்டத

ததவனிைமிருந்து
வரும் உண்டமயோை ெமோதோைத்டத
இதயசு நமக்கு வைங்கிைோர்.
யயாவான்
14:27,
சமாதானத்மத
உங்களுக்கு
மவத்துப்யபாகியைன்,
என்னுமடய
சமாதானத்மதயய
உங்களுக்குக் பகாடுக்கியைன்; உலகம் பகாடுக்கிைபி கா ம்
நான் உங்களுக்குக் பகாடுக்கிைதில்மல. உங்கள் இருதயம்
கலங்காமலும் பயப்படாமலுமிருப்பதாக.
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எல்லோ மனிதர்களுைனும் ெமோதோைத்துைன்
கிறிஸ்தவர்கள் ஊக்குவிக்கப் டுகிைோர்கள்.

வோை

ய ாமர்
12:18, கூடுமானால் உங்கைாலானமட்டும் எல்லா
மனுஷய ாடும் சமாதானமாயிருங்கள்.
ஆைோல் அடத கடிைமோக்கும் சிலர் இருக்கிைோர்கள்.
சங்கீதம் 120:7, நான் சமாதானத்மத நாடுகியைன்; அவர்கயைா,
நான் யபசும்யபாது யுத்தத்துக்கு எத்தனப்படுகிைார்கள்..
நற்கெய்தி ெமோதோைத்தின் கெய்தி என்று அடைக்கப் டுகிைது.
எயபசியர் 6:15, சமாதானத்தின் சுவியசஷத்திற்குரிய ஆயத்தம்
என்னும் பாத ட்மசமயக் கால்களியல பதாடுத்தவர்கைாயும்;
அப்யபாஸ்தலர்
10:36, எல்லாருக்கும் கர்த்த ாயிருக்கிை
இயயசுகிறிஸ்துமவக்பகாண்டு
அவர்
சமாதானத்மதச்
சுவியசஷமாய்க் கூறி, இஸ் யவல் புத்தி ருக்கு அனுப்பின
வார்த்மதமய அறிந்திருக்கிறீர்கயை —
ததவனுடைய நியோயப்பிரமோணத்டத தநசிப் வர்களுக்கு
ெமோதோைம் இருக்கிைது என்று ெங்கீதக்கோரன் கூறிைோர்.
சங்கீதம் 119:165, உம்முமடய யவதத்மத யநசிக்கிைவர்களுக்கு
மிகுந்த சமாதானமுண்டு; அவர்களுக்கு இடைலில்மல.
மனிதன் இனி ததவனுைன் டகயில் இல்டல, ஏகைன்ைோல்
அவருைன் அவர் மனிதனின் கீழ் டியோடமடய அவர்
கீழ் டிதலுள்ை ஊழியைோக மோற்றியதன் மூலம் அவர்
நமக்கும் ஆண்ைவருக்கும் ெமோதோைம் ஏற் டுத்திைோர்.
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ய ாமர்
5:1, இவ்விதமாக, நாம் விசுவாசத்தினாயல
நீதிமான்கைாக்கப்பட்டிருக்கிைபடியால்,
நம்முமடய
கர்த்த ாகிய
இயயசுகிறிஸ்துமூலமாய்
யதவனிடத்தில்
சமாதானம் பபற்றிருக்கியைாம்.,

மற்ைவர்களுடன் சமாதானம்.
ஒரு ந ர் சுவிதெஷத்திற்குக் கீழ்ப் டிவதன்
ததவதைோடு
ெமோதோைம் க ற்ைோல், அவர்
மனிதர்களுைனும் ெமோதோைமோக வோை தவண்டும்.

மூலம்
எல்லோ

எபிய யர்
12:14, யாவய ாடும் சமாதானமாயிருக்கவும்,
பரிசுத்தமுள்ைவர்கைாயிருக்கவும்
நாடுங்கள்;
பரிசுத்தமில்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தம த் தரிசிப்பதில்மலயய.
1 பதசயலானிக்யகயர் 5:13, அவர்களுமடய கிரிமயயினிமித்தம்
அவர்கமை மிகவும் அன்பாய் எண்ணிக்பகாள்ளும்படி
உங்கமை யவண்டிக்பகாள்ளுகியைாம். உங்களுக்குள்யை
சமாதானமாயிருங்கள்.
ய ாமர்
12:18, கூடுமானால் உங்கைாலானமட்டும் எல்லா
மனுஷய ாடும் சமாதானமாயிருங்கள்.
எயபசியர் 4:3, சமாதானக்கட்டினால் ஆவியின் ஒருமமமயக்
காத்துக்பகாள்வதற்கு ொக்கி மதயாயிருங்கள்.
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சமாதானம் ஏற்படுத்துபவரின் பபாறுப்புகள்.
கிறிஸ்தவர் ெமோதோைம் க றுவது மட்டுமல்ல, ெமோதோைமோக
வோழ்வதும்
மனிதர்களிடைதய
ெமோதோைம்
ஏற் டுத்து வரோகவும் இருக்க தவண்டும்.
மத்யதயு 5:9, சமாதானம் பண்ணுகிைவர்கள் பாக்கியவான்கள்;
அவர்கள் யதவனுமடய புத்தி ர் என்னப்படுவார்கள்.
1 யபதுரு 3:10-11, ஜீவமன விரும்பி, நல்ல நாட்கமைக்
காணயவண்டுபமன்றிருக்கிைவன் பபால்லாப்புக்குத் தன்
நாமவயும், கபடத்துக்குத் தன் உதடுகமையும் விலக்கிக்காத்து,
11.
பபால்லாப்மபவிட்டு
நீங்கி,
நன்மமபசய்து,
சமாதானத்மதத் யதடி, அமதப் பின்பதாட க்கடவன்.
ய ாமர்
14:19, ஆனபடியால் சமாதானத்துக்கடுத்தமவ
கமையும், அந்நியயாந்நிய பக்திவிருத்தி உண்டாக்கத்
தக்கமவகமையும் நாடக்கடயவாம்.

சமாதானத்தின் சான்று.
ததவன் மற்றும் மனிதனுைன் ெமோதோைமோக வோழ்வதற்கோை
நமது
முயற்சிகளில்
நிச்ெயமோக
நமக்கு
உதவும்
கவளிப் டையோை விஷயங்களில் ஒன்று ததவ அன்பு!
மத்யதயு 22:37-39, இயயசு அவமன யநாக்கி: உன் யதவனாகிய
கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்யதாடும், உன் முழு
ஆத்துமாயவாடும் உன் முழு மனயதாடும் அன்புகூருவாயாக;
38. இது முதலாம் பி தான கற்பமன. 39. இதற்கு
ஒப்பாயிருக்கிை இ ண்டாம் கற்பமன என்னபவன்ைால்,
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உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுயபாலப்
அன்புகூருவாயாக என்பயத.

பிைனிடத்திலும்

ய ாமர்
13:10,
அன்பானது
பிைனுக்குப்
பபால்லாங்குபசய்யாது;
ஆதலால்
அன்பு
நியாயப்பி மாணத்தின் நிமையவறுதலாயிருக்கிைது.
இந்த அன்பு இன்கைோருவரின் நலனுக்கோக அக்கடை
ககோண்டுள்ைது. ெமோதோைத்டத கோக்க இரண்ைோம் இைத்தில்
தைது கெோந்த ஆர்வத்டத டவக்க அவர் தயோரோக இருக்கிைோர்.
ஆபிரகோம் மற்றும் ஈெோக்கு இருவருக்கும் இந்த வடகயோை
அணுகுமுடை இருந்தது.
ஆதியாகமம் 13:8, ஆபி ாம் யலாத்மத யநாக்கி: எனக்கும்
உனக்கும், என் யமய்ப்பருக்கும் உன் யமய்ப்பருக்கும்
வாக்குவாதம் யவண்டாம்; நாம் சயகாத ர்.
ஆதியாகமம் 26:22, பின்பு அவ்விடம்விட்டுப் பபயர்ந்துயபாய்,
யவபைாரு து மவ பவட்டினான்; அமதக்குறித்து அவர்கள்
வாக்குவாதம்பண்ணவில்மல; அப்பபாழுது அவன்: நாம்
யதசத்தில் பலுகும்படிக்கு, இப்பபாழுது கர்த்தர் நமக்கு இடம்
உண்டாக்கினார் என்று பசால்லி, அதற்கு ப பகாயபாத் என்று
யபரிட்டான்.”
தங்களுக்குள் ெமோதோைத்டத நிடலநிறுத்துவதற்கோக ஒருவர்
தவறு கெய்தடத க ோறுத்து ககோள்ை தவண்டும் என்று
ககோரிந்திய ெட க்கு அப்த ோஸ்தலன் அறிவுறுத்திைோர்.
1 பகாரிந்தியர் 6:7, நீங்கள் ஒருவய ாபடாருவர் வழக்காடுகிைது
எவ்விதத்திலும்
குற்ைமாயிருக்கிைது.
அப்படிச்
பசய்கிைமதவிட
நீங்கள்
ஏன்
அநியாயத்மதச்
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சகித்துக்பகாள்ளுகிைதில்மல,
பபாறுத்துக்பகாள்ளுகிைதில்மல?

ஏன்

நஷ்டத்மதப்

முடிவும .
கடந்த காலம்:
ெமோதோைமோக வோழ்வதற்கு நோம் தநரத்டத ெரியோகக் டகயோை
தவண்டும்.
கைந்த கோல விஷயங்கடை மைந்துவிடுவது
ஏவப் ட்ை அறிக்டக நமக்கு ததடவ.

ற்றி

வுலின்

பிலிப்பியர்
3:13,
சயகாத ய ,
அமதப்
பிடித்துக்பகாண்யடபனன்று நான் எண்ணுகிைதில்மல; ஒன்று
பசய்கியைன், பின்னானமவகமை மைந்து, முன்னானமவகமை
நாடி
கைந்த கோலங்களில் கெய்த ோவங்கள், தவறுகள், தவறுகடை
ெரியோக பின்னுக்குத் தள்ை தவண்டும்.
நமக்கு எதிரோக கெய்த அந்த தவறுகடைதயோ அல்லது
ோவங்கடைதயோ நோம் மைந்துவிடுவதற்கோை கோரணம், நோம்
மைந்திரும்பும்த ோது ததவதை அடவகடை நிடைவில்
டவக்கவில்டல.
எபிய யர் 8:12, ஏபனனில் நான் அவர்கள் அநியாயங்கமைக்
கிருமபயாய்
மன்னித்து,
அவர்கள்
பாவங்கமையும்
அக்கி மங்கமையும் இனி நிமனயாமலிருப்யபன் என்று
கர்த்தர் பசால்லுகிைார்.”
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கைந்த கோல ோவங்கள்
ோக்கியவோன்.

மூடிமடைக்க

ட்ை

மனிதன்

ய ாமர்
4:7-8,
“எவர்களுமடய
அக்கி மங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டயதா,
எவர்களுமடய
பாவங்கள்
மூடப்பட்டயதா, அவர்கள் பாக்கியவான்கள்.8. எவனுமடய
பாவத்மதக் கர்த்தர்
எண்ணாதிருக்கிைாய ா, அவன்
பாக்கியவான் என்று தாவீது பசால்லியிருக்கிைான்.”

எதிர்காலத்தில்.
எதிர்கோலத்டதப்
முக்கியம்.

ற்றி நோம் கவடலப் ைோமல் இருப் து

மத்யதயு
6:31-32, ஆமகயால், என்னத்மத உண்யபாம்,
என்னத்மதக் குடிப்யபாம், என்னத்மத உடுப்யபாம் என்று
கவமலப்படாதிருங்கள்.
32.
இமவகமைபயல்லாம்
அஞ்ஞானிகள் நாடித்யதடுகிைார்கள்; இமவகபைல்லாம்
உங்களுக்கு யவண்டியமவகள் என்று உங்கள் ப மபிதா
அறிந்திருக்கிைார்..

நிகழ்காலத்தில்:
நமக்கு உண்டமயில் இருக்கும் ஒதர தநரம் நிகழ்கோலம் தோன்!
நமது எதிர்கோலம் ோதுகோப் ோக இருக்கும் என் தற்கோக நோம்
இன்று வோை தவண்டும்.
மத்யதயு 6:33-34, முதலாவது யதவனுமடய ாஜ்யத்மதயும்
அவருமடய
நீதிமயயும்
யதடுங்கள்;
அப்பபாழுது
இமவகபைல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் பகாடுக்கப்படும். 34.
10

ஆமகயால்
நாமைக்காகக்
கவமலப்படாதிருங்கள்;
நாமையத்தினம் தன்னுமடயமவகளுக்காகக் கவமலப்படும்.
அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடு யபாதும்..
எைதவ, ஒவ்கவோரு நோளும் முக்கியம், இதன் மூலம் நோம்
அடத மகிழ்ச்சியுைன் திரும்பிப் ோர்க்க முடியும்.
எல்லோ புரிதல்கடையும் கைந்து, கிறிஸ்து இதயசுவில் நம்
இருதயங்கடையும்
மைடதயும்
கோத்துக்ககோள்ளும்
ெமோதோைம் இருப் தோக!
பிலிப்பியர் 4:6-7, நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவமலப்படாமல்,
எல்லாவற்மையுங்குறித்து
உங்கள்
விண்ணப்பங்கமை
ஸ்யதாத்தி த்யதாயட
கூடிய
பெபத்தினாலும்
யவண்டுதலினாலும் யதவனுக்குத் பதரியப்படுத்துங்கள். 7.
அப்பபாழுது, எல்லாப் புத்திக்கும்யமலான யதவசமாதானம்
உங்கள் இருதயங்கமையும் உங்கள் சிந்மதகமையும் கிறிஸ்து
இயயசுவுக்குள்ைாகக் காத்துக்பகாள்ளும்.
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