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கலாத்தியர்
பாடம் 54 – ஆவியின் கனி நீடியப ொறுமை
கலாத்தியர் 5:22-23, ஆவியின் கனியயொ, அன்பு, சந்ய ொஷம்,
சைொ ொனம், நீடியப ொறுமை, யவு, நற்குணம், விசுவொசம், 23.
சொந் ம்,
இச்மசயடக்கம்;
இப் டிப் ட்டமவகளுக்கு
விய ொ ைொன பி ைொணம் ஒன்றுமில்மை.

வரையரை.
சில நேரங்களில் ோம் ஒரு வார்த்தைதைத் ைதலகீழாக
மாற்றலாம், நமலும் அது அைன் பைன்பாட்டிற்கு அதிக
முக்கிைத்துவம் ககாடுப்பைாகத் நைான்றுகிறது, அைாவது
நீடிை
காலம் அல்லது மற்கறாருவருடன் அல்லது
சூழ்நிதலகளுடன் நீடிை காலம் துன்பப்படுைல்.
பதழை ஏற்பாட்டில்,நீடிை
கபாறுதமக்கான
க ால்:
EREKH HAPPAYIM
அர்த்ைம் , "long of nose (or breathing)."

எபிநரை

நகாபம் கபரும்பாலும் ோசி வழிைாக விதரவான மற்றும்
கடினமான சுவா த்ைால் குறிக்கப்படுவைால், இைன் ஒப்புதம,
நகாபத்தில்
இருக்கும்
ேபரின்
நைாற்றத்துடன்
இதைக்கப்பட்டிருக்கும்-ஆனால் தீங்கு விதைவிக்கும்
அல்லது புண்படுத்தும் கவளிப்புற க ைல்கைால் அவர் ைனது
நகாபத்தை நிதறநவற்றவில்தல." "long of anger," or more
appropriately, "slow to wrath."
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புதிை ஏற்பாட்டில், நீடிை கபாறுதமக்கான கிநரக்க க ால் :
MAKRO THUMIA
அர்த்ைம் கபாறுதமைான மனம் அல்லது ஆத்துமா , "long of
mind or soul."
இந்ை க ால் கமாழிகபைர்க்கப்பட்டுள்ைது "நீடிை கபாறுதம
" or "கபாறுதம ."
புதிை ஏற்பாட்டில் மக்நராத்துமிைாவுக்கு ஒத்ை ஒரு க ால்
உள்ைது Makrothumia—HUPOMONE, இைன் கபாருள், "கீழ்
இருப்பது."
கபரும்பாலான
காலத்தில்
கமாழிகபைர்க்கப்பட்டுள்ைது "patience."

இந்ை

க ால்

ஒரு ேபர் மிக விதரவாக கீழ்காண்பதவக்கு காரிைம்
ேடப்பிக்கவில்தல என்பதுைான் கருத்து,
➢ உடநன க ைல் படுவது,
➢ உடநன ைண்டிப்பது அல்லது உடநன பாதிப்புக்கு
பதில் அளிப்பது,
➢ மற்றவர்களின் காைங்கள்;
அல்லது, அவர்
கஷ்டங்கதை நீடிை காலம் ைாங்குகிறார்,
➢ துரதிர்ஷ்டங்கள், அல்லது இதடவிடா கைால்தலகள்,
➢ அல்லது ைவறான க ய்தககதை க ய்வது.
இந்ை ேபர் நைால்விதைக் கண்டும், தகவிடாமல் ஒப்புக்
ககாள்ைாமல் ஒரு விஷைத்தைக் காை உறுதிைாக இருக்கிறார்
என்று அர்த்ைம்.
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Hupomone:
லூக்கா
21:19, உங்கள் பபாறுரையினால்
ஆத்துைாக்கரைக் காத்துக்பகாள்ளுங்கள்.

உங்கள்

ரைாைர் 5:3, அதுைாத்திைைல்ல, உபத்திைவம் பபாறுரைரயயும்,
பபாறுரை பரீட்ரைரயயும், பரீட்ரை நம்பிக்ரகரயயும்
உண்டாக்குகிைபென்று நாங்கள் அறிந்து,
ரைாைர்
15:4,
ரெவவைனத்தினால்
உண்டாகும்
பபாறுரையினாலும்
ஆறுெலினாலும்
நாம்
நம்பிக்ரகயுள்ைவர்கைாகும்படிக்கு,
முன்பு
எழுதியிருக்கிைரவகபைல்லாம் நைக்குப் ரபாெரனயாக
எழுதியிருக்கிைது.
பகாரலாபையர்
1:11,
ைந்ரொஷத்ரொரட
கூடிய
எல்லாப்பபாறுரையும்
நீடியைாந்ெமும்
உண்டாவெற்கு,
ைகிரையான
அவருரடய
வல்லரையின்படி,
எல்லா
வல்லரையாலும்
பலப்படுத்ெப்படவும்,
உங்களுக்காக
ரவண்டுெல்பைய்கிரைாம்.;
(both Gk. words used)
எபிரையர் 12:1, ஆரகயால், ரைகம்ரபான்ை இத்ெரன திைைான
ைாட்சிகள் நம்ரைச் சூழ்ந்துபகாண்டிருக்க, பாைைான
யாவற்ரையும், நம்ரைச் சுற்றி பநருங்கி நிற்கிை பாவத்ரெயும்
ெள்ளிவிட்டு,
விசுவாைத்ரெத்
துவக்குகிைவரும்
முடிக்கிைவருைாயிருக்கிை இரயசுரவ ரநாக்கி, நைக்கு
நியமித்திருக்கிை
ஓட்டத்தில்
பபாறுரைரயாரட
ஓடக்கடரவாம்;
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யாக்ரகாபு
1:3, உங்கள் விசுவாைத்தின் பரீட்ரையானது
பபாறுரைரய உண்டாக்குபைன்று அறிந்து, அரெ மிகுந்ெ
ைந்ரொஷைாக எண்ணுங்கள்.
பவளி
2:3,
நீ
ைகித்துக்பகாண்டிருக்கிைரெயும்,
பபாறுரையாயிருக்கிைரெயும்,
என்
நாைத்தினிமித்ெம்
இரைப்பரடயாைல்
பிையாைப்பட்டரெயும்
அறிந்திருக்கிரைன்.
1 ரபதுரு 2:20, நீங்கள் குற்ைஞ்பைய்து அடிக்கப்படும்ரபாது
பபாறுரைரயாரட ைகித்ொல், அதினால் என்ன கீர்த்தியுண்டு?
நீங்கள் நன்ரைபைய்து பாடுபடும்ரபாது பபாறுரைரயாரட
ைகித்ொல் அதுரவ ரெவனுக்கு முன்பாகப் பிரீதியாயிருக்கும்.
ரைாைர்
12:12, நம்பிக்ரகயிரல ைந்ரொஷைாயிருங்கள்;
உபத்திைவத்திரல
பபாறுரையாயிருங்கள்;
பெபத்திரல
உறுதியாய்த் ெரித்திருங்கள்;

Makrothumia:
ைத்ரெயு 18:26, & 29,
26. அப்பபாழுது, அந்ெ ஊழியக்காைன் ொழ விழுந்து,
வணங்கி: ஆண்டவரன! என்னிடத்தில் பபாறுரையாயிரும்,
எல்லாவற்ரையும்
உைக்குக்
பகாடுத்துத்
தீர்க்கிரைன்
என்ைான்.’29.
அப்பபாழுது
அவனுரடய
உடன்
ரவரலக்காைன் அவன் காலிரல விழுந்து: என்னிடத்தில்
பபாறுரையாயிரும், எல்லாவற்ரையும் உைக்குக் பகாடுத்துத்
தீர்க்கிரைன் என்று, அவரன ரவண்டிக்பகாண்டான்.’
அப்ரபாஸ்ெலர் 26:3, விரைஷைாய் நீர் யூெருரடய ைகல
முரைரைகரையும் ெர்க்கங்கரையும் அறிந்ெவைானொல்
அப்படி எண்ணுகிரைன்; ஆரகயால் நான் பைால்வரெப்
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பபாறுரைரயாரட
ரவண்டிக்பகாள்ளுகிரைன்.

ரகட்கும்படி

உம்ரை

எரபசியர் 4:2, மிகுந்ெ ைனத்ொழ்ரையும் ைாந்ெமும் நீடிய
பபாறுரையும்
உரடயவர்கைாய்,
அன்பினால்
ஒருவரைபயாருவர் ொங்கி,
பகாரலாபையர்
3:12, ஆரகயால், நீங்கள் ரெவனால்
பெரிந்துபகாள்ைப்பட்ட
பரிசுத்ெரும்
பிரியருைாய்,
உருக்கைான
இைக்கத்ரெயும்,
ெயரவயும்,
ைனத்ொழ்ரைரயயும், ைாந்ெத்ரெயும், நீடிய பபாறுரைரயயும்
ெரித்துக்பகாண்டு;
1 பகாரிந்தியர் 13:4, அன்பு நீடிய ைாந்ெமும் ெயவுமுள்ைது;
அன்புக்குப் பபாைாரையில்ரல; அன்பு ென்ரனப் புகழாது,
இறுைாப்பாயிைாது,

ரெவரன நைது முன்ைாதிரி.
கடவுள் ைம்முதடை சிருஷ்டிகளுடன் நீண்டகபாறுதமைாக
காத்திருக்கிறார்!
துன்மார்க்கத்தில்
கைாடர்ந்து
இருப்பவர்களிடம் அவர் காட்டும் கபாறுதம அவரின்
ேன்தம,
இரக்கம்,
கிப்புத்ைன்தம
ஆகிைவற்தறக்
காண்பிப்பதும்,
அழிந்து
நபாவதைக்
காட்டிலும்
மனந்திரும்புைலுக்கு
கபாறுதமைாக
அதழப்பதும்
அவருதடை நீண்ட கபாறுதமதை காட்டுகிறது.
லூக்கா
13:3,
அப்படியல்லபவன்று
உங்களுக்குச்
பைால்லுகிரைன்;
நீங்கள்
ைனந்திரும்பாைற்ரபானால்
எல்லாரும் அப்படிரய பகட்டுப்ரபாவீர்கள்..
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2 ரபதுரு 3:9, ொைதிக்கிைார் என்று சிலர் எண்ணுகிைபடி கர்த்ெர்
ெைது
வாக்குத்ெத்ெத்ரெக்குறித்துத்
ொைெைாயிைாைல்;
ஒருவரும்
பகட்டுப்ரபாகாைல்
எல்லாரும்
ைனந்திரும்பரவண்டுபைன்று விரும்பி, நம்ரைல் நீடிய
பபாறுரையுள்ைவைாயிருக்கிைார்.
சினாய் மதலயில் நைவன் நமாந முன் நைான்றிைநபாது,
அவருதடை குைாதி ைம் சித்ைரிக்கப்பட்டுள்ைது!
Exodus
34:6-7,
கர்த்ெர்
அவனுக்கு
முன்பாகக்
கடந்துரபாகிைரபாது, அவர்: கர்த்ெர், கர்த்ெர்; இைக்கமும்,
கிருரபயும், நீடிய ைாந்ெமும், ைகா ெரயயும், ைத்தியமுமுள்ை
ரெவன். 7. ஆயிைம் ெரலமுரைகளுக்கு இைக்கத்ரெக்
காக்கிைவர்; அக்கிைைத்ரெயும் மீறுெரலயும் பாவத்ரெயும்
ைன்னிக்கிைவர்; குற்ைவாளிரயக் குற்ைைற்ைவனாக விடாைல்,
பிொக்கள் பைய்ெ அக்கிைைத்ரெப் பிள்ரைகளிடத்திலும்,
பிள்ரைகளுரடய பிள்ரைகளிடத்திலும் மூன்ைாம் நான்காம்
ெரலமுரைைட்டும் விைாரிக்கிைவர் என்று கூறினா”
பாவமுள்ை மனிைனுடன் நைவன் நீண்டகபாறுதமயுடன்
ேடந்துககாள்வது ஆதிைாகமம் 6 ஆம் அதிகாரத்தில்
கைளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ைது.
மனிைனின் நிதல மிகவும் நமா மாக இருந்ைது, பூமியில்
அவர்கள் கைாடர்ந்து இருப்பைற்கான ேம்பிக்தகநைா
காரைங்கநைா இல்தல. அவர்களின் வழிகதை மாற்ற
நைவன் அவர்களுக்கு நூற்று இருபது ஆண்டுகள் ககாடுத்ைார்,
இல்தலகைன்றால்
அவர்கள்
ைண்டதனதை
எதிர்ககாள்வார்கள்.
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அவரது அதமதிக்கும் நீண்ட கபாறுதமக்கும் முடிவுக்கு
வந்ைது, எட்டு ஆத்மாக்கதைத் ைவிர்த்து பூமியிலிருந்து
மனிைகுலத்தை அழித்ை கபரும் கவள்ைம் வந்ைது!
நைவனின் நீண்ட கபாறுதமதை கவளிப்படுத்ை பின்வரும்
வ னங்கள் உைவுகின்றன:
லூக்கா 18:7, அந்ெப்படிரய ரெவன் ெம்ரை ரநாக்கி இைவும்
பகலும்
கூப்பிடுகிைவர்கைாகிய
ெம்ைால்
பெரிந்துபகாள்ைப்பட்டவர்களின்
விஷயத்தில்
நீடிய
பபாறுரையுள்ைவைாயிருந்து
அவர்களுக்கு
நியாயஞ்பைய்யாைலிருப்பாரைா?
ரைாைர் 2:4, அல்லது ரெவெயவு நீ குணப்படும்படி உன்ரன
ஏவுகிைபென்று அறியாைல், அவருரடய ெயவு பபாறுரை
நீடியைாந்ெம்
இரவகளின்
ஐசுவரியத்ரெ
அைட்ரடபண்ணுகிைாரயா?
ரைாைர் 9:23, ொம்
ைகிரைக்காக
எத்ெனைாக்கின
கிருபாபாத்திைங்கள்ரைல்
ெம்முரடய
ைகிரையின்
ஐசுவரியத்ரெத் பெரியப்படுத்ெவும் சித்ெைாய், அழிவுக்கு
எத்ெனைாக்கப்பட்ட ரகாபாக்கிரனப் பாத்திைங்கள்ரைல்
மிகவும் நீடிய ைாந்ெத்ரொரட பபாறுரையாயிருந்ொைானால்
உனக்பகன்ன. Eng v22.

ைவால்.
கபாறுதமயின்
நைதவ
அல்லது
நீண்டகாலமாக
கித்துக்ககாள்ைநவா அல்லது துன்பப்படுவைற்கும் ைைாராக
இருக்க நவண்டும், ஏகனனில் இந்ை உலகில் ோம் ைனிைாக
இல்தல. ோம் மக்கள், விஷைங்கள், நிகழ்வுகள், நபரழிவுகள்,
முைலிைவற்றால் சூழப்பட்டிருக்கிநறாம், அது ேமக்கு வால்
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விடுகிறது. எல்லாநம எல்லா நேரத்திலும் ேன்றாக என்றால்,
இந்ை ஆவியின் கனி ேமக்கு நைதவயில்தல.
இந்ை விஷைங்கதைப் கபாறுத்ைவதர, இந்ை விரும்பத்ைகாை
விஷைங்கதை மாளிக்க வால் ேமக்கு உள்ைது , நைவன்
ேம்தம தகைாளும் அநை ஆவியுடனும், கபாறுதம அல்லது
நீண்டகபாறுதமயுடனும் ோமும் அதவகதை தகைாை
நவண்டும்.
கபாறுதம அல்லது நீண்ட கபாறுதம நைதவ

1. தினைரி வாழ்க்ரகயில்
எபிரையர்
6:12, உங்களுக்கு நம்பிக்ரகயின் பூைண
நிச்ையமுண்டாகும்படி நீங்கள் யாவரும் முடிவுபரியந்ெம்
அப்படிரய ொக்கிைரெரயக் காண்பிக்கரவண்டுபைன்று
ஆரையாயிருக்கிரைாம்..
எபிரையர் 10:36, நீங்கள் ரெவனுரடய சித்ெத்தின்படி பைய்து,
வாக்குத்ெத்ெம்பண்ணப்பட்டரெப்
பபறும்படிக்குப்
பபாறுரை உங்களுக்கு ரவண்டியொயிருக்கிைது:
எபிரையர் 12:1, ஆரகயால், ரைகம்ரபான்ை இத்ெரன திைைான
ைாட்சிகள் நம்ரைச் சூழ்ந்துபகாண்டிருக்க, பாைைான
யாவற்ரையும், நம்ரைச் சுற்றி பநருங்கி நிற்கிை பாவத்ரெயும்
ெள்ளிவிட்டு,
விசுவாைத்ரெத்
துவக்குகிைவரும்
முடிக்கிைவருைாயிருக்கிை இரயசுரவ ரநாக்கி, நைக்கு
நியமித்திருக்கிை
ஓட்டத்தில்
பபாறுரைரயாரட
ஓடக்கடரவாம்.
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2. சூழ்நிரலகள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாெ ரபாது .
பிலிப்பியர்
4:11, என் குரைச்ைலினால் நான் இப்படிச்
பைால்லுகிைதில்ரல;
ஏபனனில்
நான்
எந்ெ
நிரலரையிலிருந்ொலும்
ைனைம்மியைாயிருக்கக்
கற்றுக்பகாண்ரடன்

3. கஷ்டம் வரும் ரநைத்தில் .
யாக்ரகாபு 5:10, என் ைரகாெைரை, கர்த்ெருரடய நாைத்தினாரல
ரபசின தீர்க்கெரிசிகரைத் துன்பப்படுெலுக்கும் நீடிய
பபாறுரைக்கும் திருஷ்டாந்ெைாக ரவத்துக்பகாள்ளுங்கள்.
1 ரபதுரு 2:20, நீங்கள் குற்ைஞ்பைய்து அடிக்கப்படும்ரபாது
பபாறுரைரயாரட ைகித்ொல், அதினால் என்ன கீர்த்தியுண்டு?
நீங்கள் நன்ரைபைய்து பாடுபடும்ரபாது பபாறுரைரயாரட
ைகித்ொல் அதுரவ ரெவனுக்கு முன்பாகப் பிரீதியாயிருக்கும்..
2
பகாரிந்தியர்
6:4,
மிகுந்ெ
பபாறுரையிலும்,
உபத்திைவங்களிலும், பநருக்கங்களிலும், இடுக்கண்களிலும்,
ரைாைர்
12:12, நம்பிக்ரகயிரல ைந்ரொஷைாயிருங்கள்;
உபத்திைவத்திரல
பபாறுரையாயிருங்கள்;
பெபத்திரல
உறுதியாய்த் ெரித்திருங்கள்.

4. ஒருவரை ஒருவர் ொங்குவதில்
எரபசியர் 4:2, மிகுந்ெ ைனத்ொழ்ரையும் ைாந்ெமும் நீடிய
பபாறுரையும்
உரடயவர்கைாய்,
அன்பினால்
ஒருவரைபயாருவர் ொங்கி,
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முடிவுரை
கபாறுதம மற்றும் நீண்டகபாறுதம
கருத்துக்களுக்கு
பின்னால் உள்ை நைா தன அதை ரிைான மைத்தில்
உபநைாக படுத்ை நவண்டும்.
இந்ை
அணுகுமுதற
ககாநலாக ைர் ல்,

கவளிப்படுத்ைப்படுகிறது

பகாரலாபையர்
1:11-12, ைந்ரொஷத்ரொரட கூடிய
எல்லாப்பபாறுரையும்
நீடியைாந்ெமும்
உண்டாவெற்கு,
ைகிரையான
அவருரடய
வல்லரையின்படி,
எல்லா
வல்லரையாலும்
பலப்படுத்ெப்படவும்,
உங்களுக்காக
ரவண்டுெல்பைய்கிரைாம்.
12.
ஒளியிலுள்ை
பரிசுத்ெவான்களுரடய
சுெந்ெைத்தில்
பங்கரடவெற்கு,
நம்ரைத் ெகுதியுள்ைவர்கைாக்கினவரும்,
கித்துக்ககாள்வது நபாைாது, ஆனால் மகிழ்ச்சியிடனும்
ேன்றியுடனும் கித்து ககாள்ளுங்கள்!
ோம் எல்லா மக்களிடமும், காரிைங்களிலும்
அல்லது
நிகழ்வுகளிடநமா
நீண்டகபாறுதமயுடன்
இருக்க
நவண்டும், ஆனால் ோம் நைவனுதடை பிள்தைகளுக்கு
அப்படி க ய்வது என்பது முக்கிைம்; ஏகனன்றால், ோம்
நைவனுதடை பிள்தைகள் என்பதைக் காட்டுகிநறாம்.
பகாரலாபையர்
3:12-14, ஆரகயால், நீங்கள் ரெவனால்
பெரிந்துபகாள்ைப்பட்ட
பரிசுத்ெரும்
பிரியருைாய்,
உருக்கைான
இைக்கத்ரெயும்,
ெயரவயும்,
ைனத்ொழ்ரைரயயும், ைாந்ெத்ரெயும், நீடிய பபாறுரைரயயும்
ெரித்துக்பகாண்டு;
13.
ஒருவரைபயாருவர்
ொங்கி,
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ஒருவர்ரபரில் ஒருவருக்குக் குரைபாடு உண்டானால், கிறிஸ்து
உங்களுக்கு
ைன்னித்ெதுரபால,
ஒருவருக்பகாருவர்
ைன்னியுங்கள்.
14.
இரவ
எல்லாவற்றின்ரைலும்,
பூைணைற்குணத்தின்
கட்டாகிய
அன்ரபத்
ெரித்துக்பகாள்ளுங்கள்.
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