World Christian Fellowship
www.wcflondon.com
wcflondon@gmail.com

கலாத்தியர்
பாடம் 57 – ஆவியின் கனி - விசுவாசம் -உண்மை
கலாத்தியர் 5:22-23, ஆவியின் கனியயா, அன்பு, சந்ய ாஷம்,
சைா ானம், நீடியபபாறுமை, யவு, நற்குணம், விசுவாசம்,23.
சாந் ம்,
இச்மசயடக்கம்;
இப்படிப்பட்டமவகளுக்கு
விய ா ைான பி ைாணம் ஒன்றுமில்மல.
"உண்மையான ைனுஷமனக்
நீதிபைாழிகள் 20:6

கண்டுபிடிப்பவன்

யார்?"

மனிதனுக்கான ச ால் அதன் ச ாதுவான அர்த்தத்தில்
யன் டுத்தப் டுகிறது, இதில் ஆண்களும் ச ண்களும்
அடங்குவர்.
சாலைன் ஏன் இப்படி ஒரு யகள்விமயக் யகட்பார்?
உண்மையுள்ளவர்கமளக் கண்டுபிடிப்பது கடினைா?
ைக்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருப்பது மிகவும் கடினைா??
விசுவாசத்ம எவ்வாறு வம யறுப்பீர்கள்?
சில ந ர்கள்
வ சுகிறது."

"உண்மமயுள்ளவர்கள்"

என்று

வவதம்

சங்கீ ம்
119:86, உம்முமடய கற்பமனகபளல்லாம்
உண்மையாயிருக்கிறது;
அநியாயைாய்
என்மனத்
துன்பப்படுத்துகிறார்கள்; நீர் எனக்குச் சகாயம்பண்ணும்!
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எபிய யர்
3:5, பசால்லப்படப்யபாகிற காரியங்களுக்குச்
சாட்சியாக, யைாயச பணிவிமடக்கா னாய், அவருமடய
வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவனாயிருந் ான்.
எபிய யர் 2:17, அன்றியும், அவர் ஜனத்தின் பாவங்கமள
நிவிர்த்தி பசய்வ ற்யகதுவாக, ய வகாரியங்கமளக்குறித்து
இ க்கமும்
உண்மையுமுள்ள
பி ான
ஆசாரியா ாயிருக்கும்படிக்கு எவ்வி த்திலும்
ம்முமடய
சயகா ருக்கு ஒப்பாகயவண்டிய ாயிருந் து.
"விசுவா ம்" ஆவியின் கனியாகும்!
வார்த்மதயின்
வழித்வதான்றல்
நம்பிக்மக,
உறுதி,
உண்மமயாய் இருப் து என்ற கருத்திலிருந்து வருகிறது.
விசுவா ம் நிமறந்ததாக இருப் து "நம்பிக்மக நிமறந்ததாக
இருக்க வவண்டும்.
Faith, belief, trust. To be faith-ful is to be “full of faith!”
“விசுவாசம்” பற்றி
பசால்கின்றன?”

பின்வரும்

வசனங்கள்

என்ன

பகாயலாபசயர் 2:5, சரீ த்தின்படி நான் தூ ைாயிருந்தும்,
ஆவியின்படி உங்களுடயனகூட இருந்து, உங்கள் ஒழுங்மகயும்,
கிறிஸ்துவின்யைலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தின் உறுதிமயயும்
பார்த்துச் சந்ய ாஷப்படுகியறன்.
பகாயலாபசயர் 1:23,24, அந் ச் சுவியசஷம் வானத்தின்
கீழிருக்கிற சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் பி சங்கிக்கப்பட்டு
வருகிறது;
அ ற்பகன்யற
பவுலாகிய
நான்
ஊழியக்கா னாயனன். 24. இப்பபாழுது நான் உங்கள் நிமித் ம்
அநுபவிக்கிற
பாடுகளில்
சந்ய ாஷைமடந்து,
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கிறிஸ்துவினுமடய
உபத்தி வங்களில்
குமறவானம
அவருமடய சரீ ைாகிய சமபக்காக, என் ைாம்சத்தியல
நிமறயவற்றுகியறன்.
1
தீயைாத்ய யு
3:11, அந் ப்படியய
ஸ்திரீகளும்
நல்பலாழுக்கமுள்ளவர்களும், அவதூறுபண்ணா வர்களும்,
ப ளிந்
புத்தியுள்ளவர்களும்
எல்லாவற்றியலயும்
உண்மையுள்ளவர்களுைாயிருக்கயவண்டும்.
அவருமடய ைக்கள் எப்படி இருக்க யவண்டும் என்ப ற்காக
ய வன் அமைத்திருக்கிறார்?
1
பகாரிந்தியர்
4:2,
உண்மையுள்ளவபனன்று
அவசியைாம்.

யைலும்,
உக்கி ாணக்கா ன்
காணப்படுவது
அவனுக்கு

பவளி 2:10, நீ படப்யபாகிற பாடுகமளக்குறித்து எவ்வளவும்
பயப்படாய ; இய ா, நீங்கள் யசாதிக்கப்படும்பபாருட்டாகப்
பிசாசானவன் உங்களில் சிலம க் காவலில் யபாடுவான்;
பத்துநாள் உபத்தி ப்படுவீர்கள். ஆகிலும் நீ ை ணபரியந் ம்
உண்மையாயிரு, அப்பபாழுது ஜீவகிரீடத்ம
உனக்குத்
ருயவன்
எபிய யர் 3:14, நாம் ஆ ம்பத்தியல பகாண்ட நம்பிக்மகமய
முடிவுபரியந் ம் உறுதியாய்ப்பற்றிக்பகாண்டிருப்யபாைாகில்,
கிறிஸ்துவினிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாயிருப்யபாம்,
ஆரம் கால கிறிஸ்தவர்களில் லர் வதவன் மீது மவத்த
விசுவா த்மத அம க்க
லமான வ ாதமனகமளயும்
வ ாராட்டங்கமளயும் எதிர்சகாண்டனர். நாம் மாதானமும்
ச ழிப்பும் நிமறந்த காலத்தில் வாழ்கிவறாம் என் தால்,
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அவர்கள் சிலர் எதிர்சகாண்டமதப் வ ால நம் விசுவா ம்
லமாக வ ாதிக்கப் டக்கூடாது.
சிக்கலான யகள்விகள்.
அவர்கள் எதிர்சகாண்ட கஷ்டங்கமள நாம் கித்துக்சகாள்ள
வநர்ந்தால் நம் முடிவு என்னவாக இருக்கும்?
இவயசுமவ நாம் மறுதலிப்வ ாமா?
சில நிமிடங்கள் ஆராதமன நீடித்தால் அமத ற்றி புகார்
ச ய்ய நாம் வயாசிக்கவில்மல, ஒரு கிறிஸ்தவராக நாம்
உண்மமயான கஷ்டங்கமள எதிர்சகாண்டால் நம் நிமல
என்ன?
கட்டிடம் மிகவும் சூடாகவவா அல்லது குளிராகவவா
இருப் தால் நாம்
புகார் ச ய்தால், கிறிஸ்துவுக்காக
யங்கரமான துன்புறுத்தல்கமள எதிர்சகாண்டால் நாம்
என்ன ச ய்வவாம்?
நாம் மிகவும் சமன்மமயாக வளர்ந்திருக்கிவறாமா?
நாமும் இந்த ச ாருள்முதல்வாத யுகத்தில் சிக்கியுள்வளாமா?
நம்முமடய
உலக
விஷயங்களுக்கு
நாம்
அடிமமயாகிவிட்டால்,
உண்மமயுள்ள
கிறிஸ்தவனாக
இருப் தற்காக திடீசரன்று அமனவமரயும் ரணமடயும் டி
அமைக்கப் ட்டால் நாம் என்ன ச ய்வவாம்?
நாம் மிகவும் விரும்புவது எது?
1 யயாவான் 2:15-17, உலகத்திலும் உலகத்திலுள்ளமவகளிலும்
அன்புகூ ாதிருங்கள்; ஒருவன் உலகத்தில் அன்புகூர்ந் ால்
அவனிடத்தில் பி ாவின் அன்பில்மல.16. ஏபனனில்,
ைாம்சத்தின் இச்மசயும், கண்களின் இச்மசயும், ஜீவனத்தின்
பபருமையுைாகிய
உலகத்திலுள்ளமவகபளல்லாம்
பி ாவினாலுண்டானமவகளல்ல,
அமவகள்
உலகத்தினாலுண்டானமவகள்.
17.
உலகமும்
அதின்
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இச்மசயும் ஒழிந்துயபாம்; ய வனுமடய சித் த்தின்படி
பசய்கிறவயனா என்பறன்மறக்கும் நிமலத்திருப்பான்.

விசுவாசம் ஒரு நல்பலாழுக்கம்,
1.

ஏபனன்றால் அது சிலரிடம் ான் இருக்கும் .

நீதிபைாழிகள்
20:6, ைனுஷர் பபரும்பாலும்
ங்கள்
யாளத்ம ப்
பி சித் ப்படுத்துவார்கள்;
உண்மையான
ைனுஷமனக் கண்டுபிடிப்பவன் யார்?

2.

ஏபனன்றால்
ய வன்
ைனி ர்கமள
உண்மையுள்ளவர்கள் என்று அமைப்ப ன்
மூலம் அவர்கமளப் புகழ்கிறார்!

பகாயலாபசயர் 4:7, பிரியைான சயகா னும், உண்மையுள்ள
ஊழியக்கா னும்,
கர்த் ருக்குள்
எனக்கு
உடன்
யவமலயாளுைாயிருக்கிற
தீகிக்கு
என்பவன்
என்
பசய்திகமளபயல்லாம் உங்களுக்கு அறிவிப்பான்.
2 தீயைாத்ய யு 2:2, அயநக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ
என்னிடத்தில்
யகட்டமவகமள
ைற்றவர்களுக்குப்
யபாதிக்கத் க்க உண்மையுள்ள ைனுஷர்களிடத்தில் ஒப்புவி.

3.

ஏபனனில்
உண்மையுள்ளவர்களுக்கு
ஆசீர்வா ம் வாக்குத் த் ம் பண்ண படுகிறது !

பவளி 2:10, நீ படப்யபாகிற பாடுகமளக்குறித்து எவ்வளவும்
பயப்படாய ; இய ா, நீங்கள் யசாதிக்கப்படும்பபாருட்டாகப்
பிசாசானவன் உங்களில் சிலம க் காவலில் யபாடுவான்;
பத்துநாள் உபத்தி ப்படுவீர்கள். ஆகிலும் நீ ை ணபரியந் ம்
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உண்மையாயிரு,
ருயவன்.

அப்பபாழுது

ஜீவகிரீடத்ம

உனக்குத்

நீதிபைாழிகள் 28:20, உண்மையுள்ள ைனுஷன் பரிபூ ண
ஆசீர்வா ங்கமளப் பபறுவான்; ஐசுவரியவானாகிற ற்குத்
தீவிரிக்கிறவயனா ஆக்கிமனக்குத் ப்பான்.
சங்கீ ம்
31:23,
கர்த் ருமடய பரிசுத் வான்கயள,
நீங்கபளல்லாரும்
அவரில்
அன்புகூருங்கள்;
உண்மையானவமனக்
கர்த் ர்
ற்காத்து,
இடும்புபசய்கிறவனுக்குப் பூ ணைாய்ப் பதிலளிப்பார்.
சங்கீ ம் 101:6, ய சத்தில் உண்மையானவர்கள் என்யனாயட
வாசம்பண்ணும்படி
என்
கண்கள்
அவர்கள்யைல்
யநாக்கைாயிருக்கும்; உத் ைைான வழியில் நடக்கிறவன்
என்மனச் யசவிப்பான்.
ைத்ய யு 25:21, அவனுமடய எஜைான் அவமன யநாக்கி:
நல்லது, உத் ைமும் உண்மையுைான ஊழியக்கா யன,
பகாஞ்சத்தியல உண்மையாயிருந் ாய், அயநகத்தின் யைல்
உன்மன அதிகாரியாக மவப்யபன், உன் எஜைானுமடய
சந்ய ாஷத்திற்குள் பி யவசி என்றான்’

4.

ஏபனன்றால் அது ய வனின் ன்மை !

புலம்பல் 3:23, அமவகள் காமலய ாறும் புதியமவகள்; உைது
உண்மை பபரி ாயிருக்கிறது.
சங்கீ ம் 119:138, நீர் கட்டமளயிட்ட சாட்சிகள் நீதியும், ைகா
உண்மையுைானமவகள்.
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ைாறுபாடு.
விசுவா ம் (மத்வதயு 25:21)
✓ அவருக்கு ஒரு வவமல வைங்கப் ட்டது, அவர் அமத
நன்றாக ச ய்தார்.
✓ அவர் நம் கமானவர்.
✓ அவரிடமிருந்து எதிர் ார்த்தமதச் ச ய்தார்.
உண்மையில்லா வர் (லூக்கா 16:1-2, 10-12)
அவர் வீணான உக்கிராணக்காரனாக
இருந்தார், தனது
வவமலமய ரியாக ச ய்யவில்மல.
சகாஞ் த்தில்
உண்மமயாக
இல்லாவிட்டால், அவர்
லவற்றிற்கு வமல் உண்மமயாக இருக்க மாட்டார்.
விசுவா முள்ள ஆண்களும் ச ண்ணும் ஒரு நல்ல கணக்மகக்
சகாடுக்க முடியும்.
ானியயல் 6:4, அப்பபாழுது பி ானிகளும் ய சாதிபதிகளும்
ாஜ்யத்தின் விசாரிப்பியல ானியயமலக் குற்றப்படுத்தும்படி
முகாந் ம் ய டினார்கள்; ஆனாலும் ஒரு முகாந் த்ம யும்
குற்றத்ம யும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் கூடாதிருந் து;
அவன் உண்மையுள்ளவனாயிருந் படியால் அவன்யைல் சுைத்
யாப ாரு குற்றமும் குமறவும் காணப்படவில்மல.
அவர் தனது ச ாறுப்புகளுக்கு உண்மமயாக இருந்தார்- தவறு
இல்லாமல் . அவர் உச் கட்ட வநர்மமயாக இருந்தார்.
வதவன் மனிதமன திறமமயுள்ளவர்கள், ட்டப் டிப்புகள்,
தாலந்துகள் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்மகயிமனக் காட்டிலும்
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மனிதனின் குணாதி யத்மத மவத்து நியாயம் தீர்க்கிறார்.
(ைத்ய யு 25).

விசுவாசத்தின் ைதிப்பு,
ஒரு வாலி கிறிஸ்தவ ச ண், ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்லாத
ஒருவமர திருமணம் ச ய்தார். திருமணத்திற்கு முன்பு அவர்
அவளுடன் ஆராதமனகளில் ங்வகற்றார், அதனால் அவரும்
அதில் ஆர்வம் உள்ளது வ ால் சதரிந்தது. திருமணம் ஆனா
பின்பு அவர் ஆராதமனகளில் ங்வகற்கவில்மல அவமளயும்
தமட ச ய்கிறார். இருந்தாலும் அந்த ஒன் சதாடர்ந்து
ஆராதமனகளில் ங்வகற்றார்star, ஆனால் முதல் குைந்மத
பிறந்த பிறகு இரண்டு ஆராதமனக்கு வரவில்மல. ஆனால்
மூன்றாவது ஞாற்று கிைமம அவள் ம க்கு ச ல்ல காரில்
ஏறினாள் கார் ஸ்டார்ட் ஆகவில்மல. அவள் கணவன் அதில்
இருந்து காயில்ஐ எடுத்து விட்டான் அதனால் கார் ஸ்டார்ட்
ஆகவில்மல. அவள் வ ாக முடிவு ச ய்ததால் நடந்வத
ச ன்றாள். அவள் கணவன் அமத குறித்து சவட்கம்
அமடந்தான் தான் ச யமல
ற்றி. அவர் அவமள
ஆராதமனக்கு அமைத்து ச ன்றார். அந்த இரவு அவளுடன்
அவர் ஆராதமனக்கு ச ன்றார், விமரவில் அவரும் விசுவாசி
ஆகிவிட்டார்.
ைமனவி விட்டுக்பகாடுத்து, வீட்டியலயய
என்ன நடந்து இருக்கும் ?
அவள்
ன்
இருப்பாளா?

உண்மைக்காக

பவகுைதி

ங்கியிருந் ால்

அளிக்கப்பட்டு

அவருமடய
வ மவயில்
விசுவா முள்ள
வாழ்க்மகயா ஜீவ புத்தகத்தில் வதவன் தனது
ச ய்துள்ளார்.

லரின்
திவு
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நமக்குத் சதரிந்தவமர, அப்வ ாஸ்தலர்கள் அமனவரும்
(வயாவான்
தவிர) துன்புறுத்தல்கமள எதிர்சகாண்டு,
வதவனுமடய குமாரனாகிய இவயசுவுக்கு அவர்கள் சகாண்ட
மவராக்கியம்
வ மவயும் காரணமாக சகாமலயுண்டு
இறந்தார்கள்.
அவர் எபிசரயர் 11 ஆம் அதிகாரத்தில்
விசுவா த்தின்
எடுத்துக்காட்டுகளாக இருந்த ஆண்கள் மற்றும் ச ண்களின்
நீண்ட ட்டியமலப் திவு ச ய்திருந்தார். இந்த அற்புதமான
வார்த்மதகளுடன் அதிகாரம் முடிகிறது:
எபிய யர்
11:38,
உலகம்
அவர்களுக்குப்
பாத்தி ைாயிருக்கவில்மல; அவர்கள் வனாந் ங்களியலயும்
ைமலகளியலயும்
குமககளியலயும்
பூமியின்
பவடிப்புகளியலயும் சி றுண்டு அமலந் ார்கள்.

முடிவும .
அமமதியாகவும்
மாதானத்துடனும்
அவமரச்
வ விப் தற்கான வாய்ப்ம வதவன் சதாடர்ந்து வைங்குவார்
என நாம் நம்புகிவறாம், பிரார்த்திக்கிவறாம். ஆனால்,
நம்முமடய விசுவா ம் முழுமமயாக வால் ச ய்யப் டும்
வநரம் வர வந்தால், நாம் இறுதிவமர உண்மமயுள்ளவர்களாக
இருக்க முயற்சிப்வ ாம் .
உங்கள் வாழ்க்மகமயப் பற்றி என்ன?
அம உண்மையுள்ள கிறிஸ் வ ாகக் கரு முடியுைா?
கிறிஸ்துவின் விருப் த்திற்கு நம் கத்தன்மம, விசுவா ம்
மற்றும் உறுதியான கீழ்ப் டிதல் ஆகியவற்மற உங்கள்
வாழ்க்மகயில் மக்கள் ார்க்க முடியுமா?
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அல்லது, அவர்கள் அம வு, நிச் யமற்ற தன்மம, ஏற்ற &
இறக்கம், அனல் & குளிர் மற்றும் உறுதியற்ற தன்மமமயக்
காண்கிறார்களா??
விசுவா ம் ஒரு நல்சலாழுக்கம்!
ஒரு ந ரின் வாழ்க்மகயில் அது இருக்கிறது, ஏசனனில் அவர்
அமத விரும்புகிறார், வமலும் அவர் தனது ச ாந்த
வாழ்க்மகயிலும் மற்றவர்களின் வாழ்க்மகயிலும் அதன்
மதிப்ம க் கண்டார்.
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