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கலாத்தியர்
பாடம் 55 – ஆவியின் கனி - தயவு
கலாத்தியர் 5:22-23, ஆவியின் கனிய ோ, அன்பு, சந்ய ோஷம்,
சமோ ோனம், நீடி ப ோறுமம,
வு, நற்குணம், விசுவோசம், 23.
சோந் ம்,
இச்மச டக்கம்;
இப் டிப் ட்டமவகளுக்கு
விய ோ மோன பி மோணம் ஒன்றுமில்மை.
We are given to understand that LOVE (Agape) அன்பு (அகபே)
என்ேது
நம்
சபகோதரரிடம்
நியோயப்பிரமோணத்தத
நிதைபேற்றுேதோகும் என்ேதத புரிந்து ககோள்ள நமக்கு
ேழங்கப்ேடுகிைது. (பரோமர் 13:10)
தயவின் கனி நம் இதயங்களில் உள்ள பதே அன்பிலிருந்து
கேளிப்ேடுகிைது.
1 ககாரிந்தியர் 13:4, அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவுமுள்ளது;
அன்புக்குப் கபாறாமையில்மல; அன்பு தன்மைப் புகழாது,
இறுைாப்பாயிராது.
தயவு என்ேதற்கோன எபிபரய கசோல் CHESED.
கிபரக்க கசோல் CHRESTOS.
இது கேோதுேோக கீழ்கண்டேோரு ேதரயறுக்கப்ேடுகிைது:
➢ மற்ைேர்களுக்கு ேயனுள்ளதோக, நன்தம ேயக்கும்
அல்லது உதவியோக இருப்ேது.
➢ நட்தே கோட்டுேது.
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➢ இரக்கம் மற்றும் கனிவுடன் இருப்ேது.
➢ ஒரு
கோரியத்தத
உற்சோக
ேடுத்த
ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிைது.

இது

தயமை நாம் எவ்ைாறு அமடயாளம் காணலாம்?
ஒரு மனிதனோல் இன்கனோருேருக்குக் கோட்டப்ேடும் தயவு
பின்ேருேனேற்ைோல் கண்டறியப்ேடுகிைது.

1.

நாம் எப்படி பபசுகிபறாம் ?

2 ராஜாக்கள் 25:28, அைபைாபட அன்பாய்ப் பபசி,
அைனுமடய
சிங்காசைத்மதத்
தன்பைாபட
பாபிபலானிலிருந்து
ராஜாக்களின்
சிங்காசைங்களுக்கு
உயரைாக மைத்து.
நீதிகைாழிகள்
31:26, தன் ைாமய ஞாைம் விளங்கத்
திறக்கிறாள்; தமயயுள்ள பபாதகம் அைள் நாவின்பைல்
இருக்கிறது..

2.

நம்முமடய கிரிமயகள் அல்லது நடத்மத ?

ஆதியாகைம்
21:23, ஆமகயால், நீ எைக்காைது, என்
குைாரனுக்காைது, என் பபரனுக்காைது ைஞ்சமை கசய்யாைல்,
நான் உைக்குச் கசய்த தயவின்படிபய, நீ எைக்கும், நீ
தங்கியிருக்கிற இந்தத் பதசத்திற்கும், தயவு கசய்பைன் என்று
இங்பக பதைன் பபரில் எைக்கு ஆமணயிட்டுக்ககாடு
என்றான்.”
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3.

அணுகுமுமறயால்!

ரூத் 1:8, நபகாமி தன் இரண்டு ைருைக்கமளயும் பநாக்கி:
நீங்கள் இருைரும் உங்கள் தாய்வீட்டுக்குத் திரும்பிப்பபாங்கள்;
ைரித்துப்பபாைைர்களுக்கும்
எைக்கும்
நீங்கள்
தமயகசய்ததுபபால, கர்த்தர் உங்களுக்கும் தமயகசய்ைாராக..

பதைன் தான் நைக்கு சிறந்த உதாரணம்.
ைத்பதயு 5:48, ஆமகயால், பரபலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா
பூரண
சற்குணராயிருக்கிறதுபபால,
நீங்களும்
பூரண
சற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.
நம்முதடய மனப்ேோன்தமகளும் கசயல்களும் ேரிபூரண
பதேனிடமிருந்து நோம் கற்று ககோள்ள பேண்டும் என்று
பேதம் மற்றும் கேோது அறிவு ஆகியேற்றிலிருந்து
கதளிேோகிைது!
ஒவ்கேோரு கிறிஸ்தேரின் உச்சகட்ட ஏக்கம் எல்லோேற்றிலும்
எல்லோ ேழிகளிலும் பதேதன பேோல இருக்க பேண்டும்.
பதைன்
தம் தயமை
காட்டியுள்ளார்.

1.

ைனிதனுக்கு பல ைழிகளில்

பமடப்பில்.

ைத்பதயு
5:45, இப்படிச் கசய்ைதிைால் நீங்கள்
பரபலாகத்திலிருக்கிற
உங்கள்
பரை
பிதாவுக்கு
புத்திரராயிருப்பீர்கள்; அைர் தீபயார் பைலும் நல்பலார் பைலும்
தைது சூரியமை உதிக்கப்பண்ணி, நீதியுள்ளைர்கள் பைலும்
அநீதியுள்ளைர்கள் பைலும் ைமழமயப் கபய்யப்பண்ணுகிறார்.
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ஆதியாகைம்
8:21-22, 21. அைருமடய சீஷர்களில்
பைகறாருைன் அைமர பநாக்கி: ஆண்டைபர! முன்பு நான்
பபாய், என் தகப்பமை அடக்கம்பண்ண எைக்கு உத்தரவு
ககாடுக்கபைண்டும் என்றான். 22. அதற்கு இபயசு: ைரித்பதார்
தங்கள் ைரித்பதாமர அடக்கம் பண்ணட்டும், நீ என்மைப்
பின்பற்றி ைா என்றார்.”

2.

இஸ்ரபைலுக்கு

கநபகமியா 9:17, அைர்கள் கசவிககாடுக்க ைைதில்லாைலும்,
அைர்களிடத்திபல நீர் கசய்த உம்முமடய அற்புதங்கமள
நிமையாைலும் பபாய், தங்கள் கழுத்மதக் கடிைப்படுத்தி,
தங்கள் அடிமைத்தைத்துக்குத் திரும்பும்படிக்கு அைர்கள்
கலகம்பண்ணி, ஒரு தமலைமை ஏற்படுத்திைார்கள்; ஆகிலும்
கைகுைாய் ைன்னிக்கிறைரும் இரக்கமும் ைைஉருக்கமும்,
நீடிய சாந்தமும், ைகா கிருமபயுமுள்ளைருைாை பதைைாகிய
நீர் அைர்கமளக் மகவிடவில்மல.
ஏசாயா 54:8, அற்பகாலம் மூண்ட பகாபத்திைால் என் முகத்மத
இமைப்கபாழுது உைக்கு ைமறத்பதன்; ஆைாலும் நித்திய
கிருமபயுடன் உைக்கு இரங்குபைன் என்று கர்த்தராகிய உன்
மீட்பர் கசால்லுகிறார்.

3.

பாவிகளுக்கு

தீத்து 3:4-5, நம்முமடய இரட்சகராகிய பதைனுமடய தமயயும்
ைனுஷர்பைலுள்ள அன்பும் பிரசன்ைைாைபபாது, 5. நாம்
கசய்த நீதியின் கிரிமயகளினிமித்தம் அைர் நம்மை
இரட்சியாைல், தைது இரக்கத்தின்படிபய, ைறுகஜன்ை
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முழுக்கிைாலும்,
பரிசுத்த
புதிதாக்குதலிைாலும் நம்மை இரட்சித்தார்.

ஆவியினுமடய

பராைர் 2:4, அல்லது பதைதயவு நீ குணப்படும்படி உன்மை
ஏவுகிறகதன்று அறியாைல், அைருமடய தயவு கபாறுமை
நீடியசாந்தம்
இமைகளின்
ஐசுைரியத்மத
அசட்மடபண்ணுகிறாபயா?
எபபசியர் 2:6, கிறிஸ்து இபயசுவுக்குள் அைர் நம்மிடத்தில்
மைத்த தயவிைாபல, தம்முமடய கிருமபயின் ைகா
பைன்மையாை
ஐசுைரியத்மத
ைருங்காலங்களில்
விளங்கச்கசய்ைதற்காக, eng v7

தயவின் ைதிப்பு
பதேனின் இரக்கம் மனந்திரும்புேதற்கு மனிதர்கதள
ேழிநடத்துகிைது அல்லது தூண்டுகிைது (பரோமர் 2:4),
அபதபேோல் கிறிஸ்தேர்களிடமும், அேர்கள் மற்ைேர்களிடம்
தயவு கோட்டுேது நல்ல முடிதே ககோடுக்கும் .
பராைர் 12:20-21, அன்றியும், உன் சத்துரு பசியாயிருந்தால்,
அைனுக்குப் பபாஜைங்ககாடு; அைன் தாகைாயிருந்தால்,
அைனுக்குப் பாைங்ககாடு; நீ இப்படிச் கசய்ைதிைால்
அக்கினித்தழமல அைன் தமலயின்பைல் குவிப்பாய். 21. நீ
தீமையிைாபல கைல்லப்படாைல், தீமைமய நன்மையிைாபல
கைல்லு.
தீதமக்கு ேதிலோக நமது எதிரிகளுக்கு தயவு கோட்டும் கசயல் ,
அேர்களுக்கு இதடபயயோன பிரச்சதனகதள சமோளிக்க
உதவுகிைது.
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தீதமகதளச் கசய்ேதன் மூலம் தீதமதய நோம் பமற்ககோள்ள
மோட்படோம், ஆனோல் நோம் நற்கோரியங்கதள கசய்ேதன் மூலம்
தீதமதய பமற்ககோள்கிபைோம் . தீதமக்கோக தீதமதய
கசய்ேதத விட, நற்கிரிதயகளும் அணுகுமுதைகளும்
அதிக கேற்றிகதளப் கேறுகின்ைன.
நற்கசய்திதய கற்பிப்ேதும்
கசய்யப்ேட பேண்டும்.

பிரசங்கிப்ேதும்

தயவுடன்

ேவுல் இதத இவ்ேோறு கேளிப்ேடுத்தினோர்: "சத்தியத்தத
அன்பேோடு பேசுகிைோர்."
எபபசியர்
4:15, அன்புடன் சத்தியத்மதக் மகககாண்டு
தமலயாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாைற்றிபலயும், நாம்
ைளருகிறைர்களாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் கசய்தார்.
2
ககாரிந்தியர்
6:4-7,
மிகுந்த
கபாறுமையிலும்,
உபத்திரைங்களிலும், கநருக்கங்களிலும், இடுக்கண்களிலும்,
5.
அடிகளிலும்,
காைல்களிலும்,
கலகங்களிலும்.
பிரயாசங்களிலும், கண்விழிப்புகளிலும், உபைாசங்களிலும், 6.
கற்பிலும், அறிவிலும், நீடிய சாந்தத்திலும், தயவிலும், பரிசுத்த
ஆவியிலும், ைாயைற்ற அன்பிலும், 7. சத்தியைசைத்திலும்,
திவ்விய
பலத்திலும்;
நீதியாகிய
ைலதிடதுபக்கத்து
ஆயுதங்கமளத் தரித்திருக்கிறதிலும்,
2 தீபைாத்பதயு 2:24-26, கர்த்தருமடய ஊழியக்காரன்
சண்மடபண்ணுகிறைைாயிராைல்,
எல்லாரிடத்திலும்
சாந்தமுள்ளைனும்,
பபாதகசைர்த்தனும்,
தீமைமயச்
சகிக்கிறைனுைாயிருக்கபைண்டும். 25. எதிர்பபசுகிறைர்கள்
சத்தியத்மத
அறியும்படி
பதைன்
அைர்களுக்கு
ைைந்திரும்புதமல அருளத்தக்கதாகவும்,
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26. பிசாசாைைனுமடய இச்மசயின்படி கசய்ய அைைால்
பிடிபட்டிருக்கிற அைர்கள் ைறுபடியும் ையக்கந்கதளிந்து
அைன்
கண்ணிக்கு
நீங்கத்தக்கதாகவும்,
சாந்தைாய்
அைர்களுக்கு உபபதசிக்கபைண்டும்.
➢ கிறிஸ்தேர் விசுேோசத்திற்கோக பேோரோட பேண்டும்
(யூதோ 1:3),
➢ நற்கசய்திதயப் ேோதுகோப்ேதற்கோக முயற்சியுங்கள்
(பிலிப்பியர் 1:16),
➢ Stand fast and strive for the faith of the Gospel (பிலிப்பியர்
1:27).
நம்முதடய உதோரணத்திற்கோக நோம் இபயசுதேப் ேோர்த்தோல்,
அேர் பேதேோரகரும் ேரிபசயரும் கசய்த தேறுகதள
கதளிேோகக் கண்டித்தோர், அேர்கதள கேயர் கசோல்லி
எச்சரித்தோர் .
ைத்பதயு 23:13-15, 23, 25-27, 29,
13
“13. ைாயக்காரராகிய பைதபாரகபர! பரிபசயபர! உங்களுக்கு
ஐபயா, ைனுஷர் பிரபைசியாதபடி பரபலாகராஜ்யத்மதப்
பூட்டிப்பபாடுகிறீர்கள்; நீங்கள் அதில் பிரபைசிக்கிறதுமில்மல
பிரபைசிக்கப்
பபாகிறைர்கமளப்
பிரபைசிக்கவிடுகிறதுமில்மல.14.
ைாயக்காரராகிய
பைதபாரகபர! பரிபசயபர! உங்களுக்கு ஐபயா, பார்மைக்காக
நீண்ட
கஜபம்பண்ணி,
விதமைகளின்
வீடுகமளப்
பட்சித்துப்பபாடுகிறீர்கள்; இதினிமித்தம் அதிக ஆக்கிமைமய
அமடவீர்கள்.15. ைாயக்காரராகிய பைதபாரகபர! பரிபசயபர!
உங்களுக்கு ஐபயா, ஒருைமை உங்கள் ைார்க்கத்தாைாக்கும்படி
சமுத்திரத்மதயும் பூமிமயயும் சுற்றித்திரிகிறீர்கள்; அைன்
உங்கள் ைார்க்கத்தாைாைபபாது அைமை உங்களிலும்
23
இரட்டிப்பாய்
நரகத்தின்
ைகைாக்குகிறீர்கள்.
23.
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ைாயக்காரராகிய பைதபாரகபர! பரிபசயபர! உங்களுக்கு
ஐபயா, நீங்கள் ஒற்தலாமிலும் கைந்தயத்திலும் சீரகத்திலும்
தசைபாகம் கசலுத்தி, நியாயப்பிரைாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற
விபசஷித்தமைகளாகிய
நீதிமயயும்
இரக்கத்மதயும்
விசுைாசத்மதயும்
விட்டுவிட்டீர்கள்;
இமைகமளயும்
கசய்யபைண்டும், அமைகமளயும் விடாதிருக்கபைண்டும்..
25
“25. ைாயக்காரராகிய பைதபாரகபர! பரிபசயபர! உங்களுக்கு
ஐபயா, பபாஜைபாைபாத்திரங்களின் கைளிப்புறத்மதச்
சுத்தைாக்குகிறீர்கள்;
உட்புறத்திபலா
அமைகள்
ககாள்மளயிைாலும், அநீதத்திைாலும் நிமறந்திருக்கிறது.26.
குருடைாை
பரிபசயபை!
பபாஜைபாைபாத்திரங்களின்
கைளிப்புறம் சுத்தைாகும்படி அமைகளின் உட்புறத்மத
முதலாைது சுத்தைாக்கு. 27. ைாயக்காரராகிய பைதபாரகபர!
பரிபசயபர! உங்களுக்கு ஐபயா, கைள்மளயடிக்கப்பட்ட
கல்லமறகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறீர்கள்., அமைகள் புறம்பப
அலங்காரைாய்க் காணப்படும், உள்பளபயா ைரித்தைர்களின்
எலும்புகளிைாலும் சகல அசுத்தத்திைாலும் நிமறந்திருக்கும்.
29
“29. ைாயக்காரராகிய பைதபாரகபர! பரிபசயபர! உங்களுக்கு
ஐபயா, நீங்கள் தீர்க்கதரிசிகளின் கல்லமறகமளக் கட்டி,
நீதிைான்களின் சைாதிகமளச் சிங்காரித்து,
இது தீயதோக இருப்ேதற்குப் ேதிலோக, அது அேர்களுதடய
ஆத்துமோதேக் இரட்சிக்க முயன்ைதோல், அது மிக கேரிய
தயதே குறிக்கிைது.
மனிதர்களின் பிதழகதள சுட்டிக்கோட்டுேதற்கு மோைோக
பதேனுதடய சத்தியத்தத கதளிேோகக் கற்பிப்ேதத விட
நம்முதடய சக மனிதனுக்கு கசய்ய பேண்டிய கேரிய தயவு
பேறு எதுவுமில்தல.
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நமது பேோததனதய சமரசம் கசய்ேது என்ேது மக்கதளத்
கதோடர்ந்து பிதழயில் ஆழ்த்துேதற்கும், அேர்கதள நோம்
இழந்து பேோகவும் கசய்யும் இது தயவு அல்ல.
நமது மனப்ேோன்தமயும் அணுகுமுதையும் அேர்களின்
நிதல குறித்து நோம்
உண்தமயிபலபய அக்கதை
ககோண்டுள்பளோம் என்று கோண்பிப்ேதேயோக இருக்க
பேண்டும் , அேர்கள் நித்தியமோக இரட்சிக்கப்ேட பேண்டும்
என்று விரும்புகிபைோம் என்று கோட்ட பேண்டும்.
தயவு
என்ேது பிதழயுடன் சமரசம் கசய்ேது என்று
அர்த்தமல்ல.
பதேன் ஒவ்கேோரு தேைோன ேழிதயயும் கேறுக்கிைோர்,
எனபே நோமும் அதத கேறுக்க பேண்டும்.
சங்கீதம் 119:104, 128,
104
104. உைது கட்டமளகளால் உணர்ைமடந்பதன், ஆதலால்
எல்லாப் கபாய்ைழிகமளயும் கைறுக்கிபறன்..
128
எல்லாைற்மறப்பற்றியும்
நீர்
அருளிை
எல்லாக்
கட்டமளகளும்
கசம்மைகயன்று
எண்ணி,
சகல
கபாய்ைழிகமளயும் கைறுக்கிபறன்.
எபிபரயர்
1:9, நீர் நீதிமய விரும்பி, அக்கிரைத்மத
கைறுத்திருக்கிறீர்; ஆதலால், பதைபை, உம்முமடய பதைன்
உைது பதாழமரப்பார்க்கிலும் உம்மை ஆைந்த மதலத்திைால்
அபிபஷகம்பண்ணிைார் என்றும்.”
கைளி
2:15, அப்படிபய நிக்ககாலாய் ைதஸ்தருமடய
பபாதகத்மதக்
மகக்ககாள்ளுகிறைர்களும்
உன்னிடத்திலுண்டு; அமத நான் கைறுக்கிபறன்.
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பிதழ கசய்யும் தீங்தக கிறிஸ்தேர் உணர பேண்டும், அதத
சேோல் கசய்ய தயோரோக இருக்க பேண்டும், சரியோன
ஆவியுடன் அதத எதிர்க்க பேண்டும்.

தயவு என்பது:
1.

கட்டமள.

எபபசியர்
4:32,
ஒருைருக்ககாருைர்
தயைாயும்
ைைஉருக்கைாயும்
இருந்து,
கிறிஸ்துவுக்குள்
பதைன்
உங்களுக்கு ைன்னித்ததுபபால, நீங்களும் ஒருைருக்ககாருைர்
ைன்னியுங்கள்.

2.

ைக்களால்
விருப்பம்

காட்டப்பட

பைண்டும்

என்ற

நீதிகைாழிகள்
19:22,
நன்மைகசய்ய
ைனுஷன்
ககாண்டிருக்கும் ஆமசபய தமய; கபாய்யமைப் பார்க்கிலும்
தரித்திரன் ைாசி.

3.

அது திரும்ப கபறப்பட பைண்டும்

2 சாமுபைல் 2:6,
கர்த்தர்
உங்கமளக்
கிருமபயும்
உண்மையுைாய் நடத்துைாராக; நீங்கள் இந்தக் காரியத்மதச்
கசய்தபடியிைால், நானும் இந்த நன்மைக்குத்தக்கதாக
உங்கமள நடத்துபைன்.
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முடிவுமர
கிறிஸ்தேர்களோகிய நோம் தயேோன மனிதர்களோக அறியப்ேட
பேண்டும்.
இந்த உலகில் நல்லததச் கசய்ய இந்த
சக்திேோய்ந்த கருவிதயப் ேயன்ேடுத்துபேோம்.
உங்கள் ேோழ்க்தகயில் தினமும் இத்ததகய
கோண்பிக்க பதேனிடம் கெபியுங்கள்.

தயதே
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