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          கலாத்தியர்  

பாடம்  58 – ஆவியின் கனி - சாந்தம்  

 

கலாத்தியர்  5:22-23, ஆவியின் கனியயா, அன்பு, சந்யதாஷம், 

சமாதானம், நீடியபபாறுமம, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், 23. 

சாந்தம், இச்மசயடக்கம்; இப்படிப்பட்டமவகளுக்கு 

விய ாதமான பி மாணம் ஒன்றுமில்மல. 

 

சில நேரங்களில் ஒரு ச ொல் மற்ற ஒத்த ச ொற்கள் அல்லது 

ந ொ னைகளுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று நதொன்றலொம்.  இது 

" ொந்தகுணம்" என்ற வொர்த்னதயின் உண்னம என்று 

சதரிகிறது!" 

 

இந்த கொரணத்திற்கொக, நவதத்தின்  சவவ்நவறு பதிப்புகள் 

இந்த வொர்த்னதன  எவ்வொறு சமொழிசப ர்க்கின்றை 

என்பனதப் பொர்ப்பது உதவி ொக இருக்கும். கிங் நேம்ஸ் 

பதிப்பு " ொந்தம்" என்ற வொர்த்னதன ப் ப ன்படுத்துகிறது, 

ஆைொல் மற்ற ச ொற்கள் சவவ்நவறு 

சமொழிசப ர்ப்பொளர்களொல் ப ன்படுத்தப்படுகின்றை 

"meekness".  

 

“Tolerance"  கிப்புத்தன்னம  

"Humble spirit" தொழ்னம ொை ஆவி  

“Humble modesty" தொழ்னம ொை அடக்கம் 

"Wise gentleness"  ொந்தத்தின் ஞொைம்  

"Humility" பணிவு  

"Modesty" அடக்கம்  

"Gentle" சமன்னம ொை  
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"Gently"சபொறுனம  

"Courteously" த வு தன்னம  

நமலிருந்து, சமொழிசப ர்ப்பொளர்கள்  ொந்தகுணத்திற்கு 

 ரி ொை சபொருனளக் கண்டுபிடிக்க சிரமப்படுவனதக் 

கொணலொம்.  இது சமன்னம, பணிவு, மிதமொை தன்னம 

ஆகி வற்னற ஒத்திருப்பதொக சதரிகிறது gentleness, humility, and 

moderation.  

 

ஒரு எழுத்தொளர் " ொந்தம்" என்ற வொர்த்னதன  இவ்வொறு 

வனர றுக்கிறொர்: "நதவனுக்கு  ேம்பகமொை அடிபணிதலொல் 

பிறந்த மைத்தொழ்னம, சமன்னம, மற்றவர்களிடம் 

தன்ைலமற்ற தன்னமன  கொண்பித்து  மன்னிக்கவும் 

ச ய்கிறது."  

 

யதவனுமடய  வார்த்மதயில் சாந்தம். 

 

ஒரு எழுத்தொளர் பனை  ஏற்பொட்டில்  ொந்தகுணம் சபொதுவொக 

அடக்கம்  அல்லது ஒருவரின் விசுவொ த்தின் ந ொதனையுடன் 

சதொடர்புனட து என்று கூறுகிறொர்.  

 

"ஏனைகள்" மற்றும் " ொந்தகுணமுள்ளவர்கள்" பனை  

ஏற்பொட்டில் சில நிகழ்வுகளில் ஒன்நறொசடொன்று 

ப ன்படுத்தக்கூடி தொகத் சதரிகிறது.  

 

ஏசாயா 61: 1 ஐ இந சு நமற்நகொள் கொட்டுகிறொர்,  

கர்த்த ாகிய யதவனுமடய ஆவியானவர் என்யமல் 

இருக்கிறார்; சிறுமமப்பட்டவர்களுக்குச் சுவியசஷத்மத 

அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்மன அபியஷகம்பண்ணினார்; 

இருதயம் பநாறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதமலயும், 

சிமறப்பட்டவர்களுக்கு விடுதமலமயயும், 

கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தமலயும் கூறவும்; 
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(இது KJV இல் "சிறுனமப்பட்டவர்கள் " என்ற வொர்த்னதன ப் 

ப ன்படுத்துகிறது "meek" in the KJV) ஆைொல் இந சுவின் 

புதி  ஏற்பொட்டு வொர்த்னதகள் (லூக்கொ 4:18) "தரித்தி ருக்குச் 

சுவியசஷத்மதப் பி சங்கிக்கும்படி என்மன 

அபியஷகம்பண்ணினார்;"  

 

இது "தரித்திரர்" தொன்  ொந்த மைப்பொன்னமன க் 

சகொண்டிருக்கக்கூடும் என்பனதக் குறிக்கலொம்.  

 

 ொந்தகுணமுள்ளவர்கள்/தரித்திரர்  நதவனின்  சிறப்பு 

கவைத்னதயும் சகொண்டிருந்தொர்கள், நமலும் அவர்கள் மீது 

ஆசீர்வொதங்களும் ச ொல்லப்பட்டுள்ளை . 

 

சங்கீதம்  22:26, The poor shall eat and be satisfied; Those who seek 

Him will praise the Lord. Let your heart live forever! 

சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் புசித்துத் திருப்தியமடவார்கள்; 

கர்த்தம த் யதடுகிறவர்கள் அவம த் துதிப்பார்கள்; உங்கள் 

இருதயம் என்பறன்மறக்கும் வாழும். 

 

சங்கீதம்  25:9, The humble He guides in justice, And the humble He 

teaches His way.  

சாந்தகுணமுள்ளவர்கமள நியாயத்தியல நடத்தி, 

சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்குத் தமது வழிமயப் யபாதிக்கிறார். 

 

சங்கீதம்  37:11, But the meek shall inherit the earth, And shall delight 

themselves in the abundance of peace.  

சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பூமிமயச் சுதந்தரித்து, மிகுந்த 

சமாதானத்தினால் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பார்கள். 

 

சங்கீதம்  147:6, The Lord lifts up the humble; He casts the wicked 

down to the ground. 
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 கர்த்தர் சாந்தகுணமுள்ளவர்கமள உயர்த்துகிறார்; 

துன்மார்க்கம த் தம மட்டும் தாழ்த்துகிறார். 

 

சங்கீதம்  149:4,  For the Lord takes pleasure in His people; He 

will beautify the humble with salvation. 

கர்த்தர் தம்முமடய ஜனத்தின்யமல் பிரியம் மவக்கிறார்; 

சாந்தகுணமுள்ளவர்கமள இ ட்சிப்பினால் அலங்கரிப்பார் 

  

"meekness" புதி  ஏற்பொட்டில், " ொந்தம்" என்பதற்கொை கிநரக்க 

ச ொல் நமநல கொட்டப்பட்டுள்ள சமொழிசப ர்ப்புகளில் 

நவறு பல ச ொற்களொல் சமொழிசப ர்க்கப்பட்டுள்ளது.  

 

இந்த வொர்த்னத சபரும்பொலும் பனை  ஏற்பொட்டின் 

வ ைங்களில்  நமற்நகொள் கொட்டப்பட்டுள்ளது, இது 

வொர்த்னதன  வனர றுக்க ஓரளவிற்கு உதவுகிறது.  

 

புதி  ஏற்பொட்டில் பின்வரும் ப ன்பொடுகனளக் 

கவனியுங்கள்: 

 

எயபசியர்  4:2, மிகுந்த மனத்தாழ்மமயும் சாந்தமும் நீடிய 

பபாறுமமயும் உமடயவர்களாய், அன்பினால் 

ஒருவம பயாருவர் தாங்கி 

 

பகாயலாபசயர்  3:12,
 

ஆமகயால், நீங்கள் யதவனால் 

பதரிந்துபகாள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பிரியருமாய், 

உருக்கமான இ க்கத்மதயும், தயமவயும், 

மனத்தாழ்மமமயயும், சாந்தத்மதயும், நீடிய பபாறுமமமயயும் 

தரித்துக்பகாண்டு;  

 

1 தீயமாத்யதயு 6:11, நீயயா, யதவனுமடய மனுஷயன 

இமவகமள விட்யடாடி, நீதிமயயும் யதவபக்திமயயும் 
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விசுவாசத்மதயும் அன்மபயும் பபாறுமமமயயும் 

சாந்தகுணத்மதயும் அமடயும்படி நாடு.   

  

2 தீயமாத்யதயு 2:24, 25, கர்த்தருமடய ஊழியக்கா ன் 

சண்மடபண்ணுகிறவனாயி ாமல், எல்லாரிடத்திலும் 

சாந்தமுள்ளவனும், யபாதகசமர்த்தனும், தீமமமயச் 

சகிக்கிறவனுமாயிருக்கயவண்டும். 25. எதிர்யபசுகிறவர்கள் 

சத்தியத்மத அறியும்படி யதவன் அவர்களுக்கு 

மனந்திரும்புதமல அருளத்தக்கதாகவும், 

 

தீத்து  3:2, ஒருவமனயும் தூஷியாமலும், சண்மட 

பண்ணாமலும், பபாறுமமயுள்ளவர்களாய் எல்லா 

மனுஷருக்கும் சாந்தகுணத்மதக் காண்பிக்கவும் அவர்களுக்கு 

நிமனப்பூட்டு. 

 

யாக்யகாபு  1:21,
 
ஆமகயால், நீங்கள் எல்லாவித அழுக்மகயும் 

பகாடிய துர்க்குணத்மதயும் ஒழித்துவிட்டு, உங்கள் உள்ளத்தில் 

நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்கமள இ ட்சிக்க 

வல்லமமயுள்ளதாயுமிருக்கிற வசனத்மதச் சாந்தமாய் 

ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள். 

 

யாக்யகாபு 3:13, உங்களில் ஞானியும் 

வியவகியுமாயிருக்கிறவன் எவயனா, அவன் ஞானத்திற்குரிய 

சாந்தத்யதாயட தன் கிரிமயகமள நல்ல நடக்மகயினாயல 

காண்பிக்கக்கடவன். 

 

1 யபதுரு 3:15, கர்த்த ாகிய யதவமன உங்கள் இருதயங்களில் 

பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்; உங்களிலிருக்கிற நம்பிக்மகமயக் 

குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்துக் யகட்கிற யாவருக்கும் 

சாந்தத்யதாடும் வணக்கத்யதாடும் உத்த வுபசால்ல 

எப்பபாழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள்; 
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பின்வரும் வ ைங்களில்   ொந்தகுணமுள்ளவர்கனள 

அனட ொளம் கொணலொம், அல்லது  ொந்தகுணமுள்ளவர்களொக 

இருக்க நவண்டும் என்பனத கொணலொம்.  

 

மத்யதயு  11:29, நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மமயு 

மாயிருக்கியறன்; என் நுகத்மத உங்கள்யமல் ஏற்றுக்பகாண்டு, 

என்னிடத்தில் கற்றுக்பகாள்ளுங்கள். அப்பபாழுது, உங்கள் 

ஆத்துமாக்களுக்கு இமளப்பாறுதல் கிமடக்கும். 

 

கலாத்தியர்  6:1, சயகாத ய , ஒருவன் யாபதாரு குற்றத்தில் 

அகப்பட்டால், ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள் சாந்தமுள்ள 

ஆவியயாயட அப்படிப்பட்டவமனச் சீர்பபாருந்தப் 

பண்ணுங்கள்; நீயும் யசாதிக்கப்படாதபடிக்கு உன்மனக் 

குறித்து எச்சரிக்மகயாயிரு. 

 

1 யபதுரு 3:4, அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் 

அமமதலுமுள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மமறந்திருக்கிற 

குணயம உங்களுக்கு அலங்கா மாயிருக்கக்கடவது; அதுயவ 

யதவனுமடய பார்மவயில் விமலயயறப்பபற்றது.   

 

உதா ணம் 

 

 ொந்தகுணத்தின் இரண்டு எடுத்துக்கொட்டுகள் 

நவதவ ைங்களில் தனித்து நிற்கின்றை, அனவ நமொந  

மற்றும் கிறிஸ்து.  இந்த வொர்த்னதயின் அர்த்தத்னதப் பற்றி 

ேமக்கு சில நுண்ணறிவுகனளத் தரக்கூடும்! 

 

இது நமொந ன ப் பற்றி கூறப்படுகிறது: 

எண்ணாகமம்  12:3, (யமாயசயானவன் பூமியிலுள்ள சகல 

மனிதரிலும் மிகுந்த சாந்தகுணமுள்ளவனாயிருந்தான்.)  
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நமொந  ஒரு சபரி  மனிதர், குறிப்பொக பனை  மற்றும் புதி  

ஏற்பொடுகளில் நதவைொல்  புகைப்பட்டொர். நமொந யின் சில 

குணொதி  ங்கள் ஏன் அவனர மிகவும்  ொந்தகுணமுள்ள 

மனிதர் என்று அனைத்தை என்பனதக் கொட்ட உதவக்கூடும். 

 

1. அவர் அன க்கமுடி ொதவர் - அவர் திமிர்பிடித்தவர் 

அல்ல. 

2.  மற்றவர்கள் சதொடர்ந்து அவனரப் புகழ்ந்து 

நபசுமொறு அவரது ஈநகொ நகட்கவில்னல. 

3.  நதவனின்  உதவி ொல், அவர் ஒரு பொர்நவொனை 

எதிர்சகொண்டு இந்த வல்லனமவொய்ந்த  

மனிதனின் நகொரிக்னககனளச் ச ய்  முடிந்தது. 

4. அவர் எந்த சு ேல நேொக்கத்னதயும்  

சகொண்டிருக்கவில்னல. 

5.  அவர் ஒரு உதவி ொளர், ஒரு நவனலக்கொரன், ஒரு 

தனலவர்-ஆைொல் சபரும் வல்லனம மற்றும் 

அதிகொரம் சகொண்டவர். 

6. அவர் தைது வல்லனமன   தைது மக்கனளத் 

துன்புறுத்துவதற்குப் ப ன்படுத்தவில்னல, 

மொறொக அவர்களுக்கொக சேபிக்கவும் மன்றொடவும்  

ச ய்தொர். 

7. அவர் த வொகவும், கனிவொகவும், 

 கிப்புத்தன்னமயுடனும், நதவனுக்கு  

உண்னமயுள்ளவரொகவும் இருந்தொர். 

 

பின்வரும் வ ைங்கள்  கிறிஸ்துவின்  ொந்தகுணத்னதப் பற்றி 

நபசுகின்றை. 

 

மத்யதயு  11:29, நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மமயு 

மாயிருக்கியறன்; என் நுகத்மத உங்கள்யமல் ஏற்றுக்பகாண்டு, 

என்னிடத்தில் கற்றுக்பகாள்ளுங்கள். அப்பபாழுது, உங்கள் 

ஆத்துமாக்களுக்கு இமளப்பாறுதல் கிமடக்கும். 
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மத்யதயு  21:4, “இயதா, உன்  ாஜா சாந்தகுணமுள்ளவ ாய், 

கழுமதயின் யமலும் கழுமதக்குட்டியாகிய மறியின்யமலும் 

ஏறிக்பகாண்டு, உன்னிடத்தில் வருகிறார் என்று 

சீயயான்குமா த்திக்குச் பசால்லுங்கள் என்று.’ ” eng v5 

 

2 பகாரிந்தியர் 10:1, உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கும்யபாது 

தாழ்மமயாயும், தூ த்தியல இருக்கும்யபாது உங்கள்யமல் 

கண்டிப்பாயுமிருக்கிற பவுலாகிய நான் கிறிஸ்துவின் 

சாந்தத்மதயும் தயமவயும் முன்னிட்டு உங்களுக்குப் 

புத்திபசால்லுகியறன்.  

  

ேற்ச ய்திகளில் கொட்டிக் சகொடுக்கப்பட்டனதப் நபொல, 

கிறிஸ்துவின் வொழ்க்னகன ப் பொர்க்கும்நபொது, இந்த 

 ொந்தகுணம் எதுவல்ல என்பனதயும் ேொம் கொணலொம்! 

 

1.  இது உறுதியற்ற தன்மமயால் 

வமகப்படுத்தப்படவில்மல!  

 

அவர்  ொர், ஏன் வந்தொர் என்பதில் இந சு முழுனம ொக 

உறுதி ொக இருந்தொர் , நமலும் அவர் ஒரு அங்குலமும்  மர ம் 

ச ய் வில்னல. சிலர் கனிவொகவும், சமன்னம ொகவும், 

மற்றவர்களிடம்  கிப்புத்தன்னமயுடனும் நதொன்றலொம், 

ஆைொல் அவர்கள் உண்னமயில் அப்படி  இல்னல – 

அவர்கனள தொம்  ேொம்" wishy-washy விசுவொசி என்று 

அனைக்கிநறொம்.   இந சு இவ்வொறு இல்னல "."  (மத்நதயு  23). 

 

2.  இது யகாமைத்தனத்தால் வமகப்படுத்தப் 

படவில்மல!  

 

இந்த வொர்த்னதயின் எந்த வனகயிலும்  இந சு நிச்  மொக ஒரு 

நகொனை அல்ல.  இந சு  ொந்தகுணமுள்ளவர், ஆைொல் அவர் 
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அநத நேரத்தில் உறுதி ொகவும் நபொர்க்குணமொகவும் 

இருந்தொர். கிறிஸ்தவர்கள்  ொந்தகுணமுள்ளவர்களொக 

மட்டுமல்லொமல்,  த்தி த்னத பொதுகொக்கவும் 

கட்டனளயிடப்படுகிறொர்கள் (1 நபதுரு 3:15); எைநவ, ேொம் 

 த்தி த்னத   ொந்தமொக பொதுகொக்க முடியும்.  ேம் பங்கில் 

க ப்பு மற்றும் அசிங்கத்திற்கு ஆளொகொமல்  த்தி ம்  மற்றும் 

உண்னம எது என்பனத னதரி மொகவும் பலமொகவும் 

பொதுகொக்க முடியும். 

 

3.  பிமைமய சுட்டிக்காட்ட  விருப்பமில்லாத 

வமகயில்  இது வமகப்படுத்தப்படவில்மல!  

 

மதத் தனலவரின் கொலத்தில் அவர்களின்  பினைகனள இந சு 

நிச்  மொக மீண்டும் மீண்டும் அம்பலப்படுத்திைொர் (மத்நதயு  

23; மத்நதயு  15:7-9)  

 

 ொந்தகுணமுள்ளவர்கள் திரும்பி உட்கொர்ந்து  த்தி த்திற்கொக 

நபொரொடுவதற்கும், சபொய்ன  அம்பலப்படுத்துவதற்கும் 

த ங்க  மொட்டொர்கள், அத்தனக வர்கள் தனடயின்றி ஓட 

அனுமதிக்க மொட்டொர்கள் அல்லது துன்மொர்க்கம் பரவலொக 

ஓட அனுமதிக்க மொட்டொர்கள். இந சுவும் நமொந யும் 

 த்தி த்னத நினலநிறுத்தவும், சபொய்ன  

அம்பலப்படுத்தவும், உரினமன ப் பொரொட்டவும், தவறுகனள 

எதிர்க்கவும் த ொரொக இருந்தைர்.  அவர்கள்  ொந்தகுணத்துடன் 

அவ்வொறு ச ய்தொர்கள்! 

 

முடிவும   

 

 ொந்தகுணத்தின் சிறந்த வனர னறகளில் ஒன்று: 

"Strength under control!" கட்டுப்பொட்டில் உள்ளது ஒரு வலினம.  
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ஒரு ேபர் பலமொக இருக்கலொம், ஆைொல் அவர் அந்த 

வலினமன  தீனமக்கு மொறொக ேல்லனத மட்டுநம ச ய்  

ப ன்படுத்துகிறொர்!  

 

ஒரு  ொந்தகுணமுள்ள ேபர்  கிப்புத்தன்னம மற்றும் த வில் 

ஒன்றொக இருப்பொர், கடுனம ொை  கிப்புத்தன்னம மற்றும் 

க ப்பு இல்லொத ஒருவர்.  கிறிஸ்தவர்கள் 

 ொந்தகுணமுள்ளவர்களொக இருக்க ஊக்குவிக்கப் 

படுகிறொர்கள்! 


