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கலாத்தியர்
பாடம் 59 – ஆவியின் கனி - இச்சையடக்கம்
கலாத்தியர் 5:22-23, ஆவியின் கனியயா, அன்பு, ைந்ய ாஷம்,
ைமா ானம், நீடியபபாறுசம, யவு, நற்குணம், விசுவாைம், 23.
ைாந் ம்,
இச்சையடக்கம்;
இப்படிப்பட்டசவகளுக்கு
விய ா மான பி மாணம் ஒன்றுமில்சல.
வார்த்தையின் உண்தையான அர்த்ைம், ஒரு கிறிஸ்ைவராக
இருப்பது என்பது மிக உயர்ந்ை ைரத்திற்கு சவால் சசய்யப்பட
வவண்டும்!
மத்ய யு 5:48, ஆசகயால், ப யலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பி ா
பூ ண
ைற்குண ாயிருக்கிறதுயபால,
நீங்களும்
பூ ண
ைற்குண ாயிருக்கக்கடவீர்கள்
ஆவியின் இந்ை ஒவ்சவாரு கனிதயயும் நாம் படிக்கும்வபாது,
அது நம் ஒவ்சவாருவருக்கும் - "வைவனின் பிள்தைகைாகிய
நைக்கு என்ன என்ன சவால்கள் உள்ைன ?என்பதை உணர்த்ை
வவண்டும்"
"இச்தசயடக்கம்" என்பது நாம் பார்த்துக்சகாண்டிருக்கும்
இந்ை கனி அதனத்தினதும் அஸ்திபாரம் வபால் உள்ைது!
இச்தசயடக்கம் இல்லாைல், அது ைைம் வீண் அல்லது
பயனற்றது என்று யாக்வகாபு கூறுகிறார்.
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யாக்யகாபு 1:26, உங்களில் ஒருவன் ன் நாசவ அடக்காமல்,
ன் இரு யத்ச
வஞ்சித்து,
ன்சன ய வபக்தியுள்ள
வபனன்று
எண்ணினால்
அவனுசடய
ய வபக்தி
வீணாயிருக்கும்
ஆனால் ஒரு கிறிஸ்ைவராக ைாற கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அைவு
இச்தசயடக்கம் வைதவ.
சத்தியத்தை விரும்புவைற்கு ஒரு பாவி சவால் விட படுகிறார்.
2 ப ையலானிக்யகயர் 2:10-12, பகட்டுப்யபாகிறவர்களுக்
குள்யள அநீதியினால் உண்டாகும் ைகலவி வஞ்ைகத்ய ாடும்
இருக்கும். இ ட்சிக்கப்படத் க்க ாய்ச் ைத்தியத்தின்யமலுள்ள
அன்சப அவர்கள் அங்கிகரியாமற்யபானபடியால் அப்படி
நடக்கும்.11. ஆசகயால் ைத்தியத்ச விசுவாசியாமல் அநீதியில்
பிரியப்படுகிற
யாவரும்
ஆக்கிசனக்குள்ளாக்கப்படும்
படிக்கு,12. அவர்கள் பபாய்சய விசுவாசிக்கத் க்க ாகக்
பகாடிய வஞ்ைகத்ச த் ய வன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார்..
2 தீயமாத்ய யு 2:15, நீ பவட்கப்படா ஊழியக்கா னாயும்
ைத்திய வைனத்ச நி ானமாய்ப் பகுத்துப் யபாதிக்கிறவனாயும்
உன்சன ய வனுக்கு முன்பாக உத் மனாக நிறுத்தும்படி
ஜாக்கி ச யாயிரு.
யயாவான் 8:32, ைத்தியத்ச யும் அறிவீர்கள், ைத்தியம் உங்கசள
விடு சலயாக்கும் என்றார்.”
1 யபதுரு 1:22, ஆசகயால் நீங்கள் மாயமற்ற ையகா
சியநகமுள்ளவர்களாகும்படி, ஆவியினாயல ைத்தியத்திற்குக்
கீழ்ப்படிந்து, உங்கள் ஆத்துமாக்கசளச் சுத் மாக்கிக்பகாண்ட
வர்களாயிருக்கிறபடியால்,
சுத்
இரு யத்ய ாயட
ஒருவரிபலாருவர் ஊக்கமாய் அன்புகூருங்கள்;
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நீதிபமாழிகள் 23:23, ைத்தியத்ச வாங்கு, அச விற்காய ;
அப்படியய ஞானத்ச யும் உபய ைத்ச யும் புத்திசயயும்
வாங்கு.
வைற்கண்ட வசனங்கதை
ைக்கள் எத்ைதன வபர் ?

வபால சத்தியத்தை

விரும்பும்

வைவனின்
சத்தியத்தின் கட்டுப்பாட்டில்
அர்ப்பணிக்க எத்ைதன வபர் விரும்புகிறார்கள்?

ைங்கதை

கீவேயுள்ை வவைத்திற்குத் வைதவயானதைச் சசய்ய எத்ைதன
வபர் ையாராக இருக்கிறார்கள்?
ய ாமர் 6:12-13, ஆசகயால், நீங்கள் ைரீ இச்சைகளின்படி
பாவத்திற்குக் கீழ்ப்படியத் க்க ாக, ைாவுக்யகதுவான உங்கள்
ைரீ த்தில் பாவம் ஆளாதிருப்ப ாக. 13. நீங்கள் உங்கள்
அவயவங்கசள அநீதியின் ஆயு ங்களாகப் பாவத்திற்கு
ஒப்புக்பகாடாமல்,
உங்கசள
மரித்ய ாரிலிருந்து
பிசைத்திருக்கிறவர்களாக ய வனுக்கு ஒப்புக்பகாடுத்து,
உங்கள் அவயவங்கசள நீதிக்குரிய ஆயு ங்களாக ய வனுக்கு
ஒப்புக்பகாடுங்கள்.
நம்முதடய உடல்கதையும் ஆவிகதையும் வைவ ஆவியின்
கட்டுப்பாட்டிற்குள் சகாண்டுவர வைவன் ைம் ைக்கதை
அதேக்கிறார். பாவம் நம் உடலில் அதிகாரம் சசய்ய
அனுைதிக்கக் கூடாது.
ய ாமர்
8:13, மாம்ைத்தின்படி பிசைத் ால் ைாவீர்கள்;
ஆவியினாயல
ைரீ த்தின்
பைய்சககசள
அழித் ால்
பிசைப்பீர்கள்.
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வைவதன ைட்டுவை வசவிப்பைற்கு நாம் விருப்பத்துடன்
நம்தை அர்பணிப்வபாம்
என்று நம் வாழ்வின்
கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்படி அதேக்கப்படுகிவறாம்.
மத்ய யு 16:24, அப்பபாழுது, இயயசு ம்முசடய சீஷர்கசள
யநாக்கி: ஒருவன் என்சனப் பின்பற்றி வ விரும்பினால்,
அவன்
ன்சனத் ான் பவறுத்து,
ன் சிலுசவசய
எடுத்துக்பகாண்டு என்சனப் பின்பற்றக்கடவன்.

யபா ாட்டம் (உள்ளுக்குள் ),
ய ாமர்
8:1-14,
ைாம்சத்திற்குப்
பிறகு
அல்லது
ஆவியானவதரப்
பின்பற்றுவைற்கு
இதடயில்
கிறிஸ்ைவர்கள் சகாண்டிருக்கும் வபாராட்டத்தின் ஒரு நீண்ட
சசாற்சபாழிவு.
அவை வபாராட்டம் கலாத்தியர் 5:16-26-ல் காட்டப்பட்டுள்ைது,
அங்கு நாம் எதைப் பின்பற்றுவவாம் என்பதைத் வைர்வு சசய்ய
அதேக்கப்படுகிவறாம்.
ைாம்சத்தை
பின்பற்றுவது ைரணம், ஆனால் ஆவிதய
பின்பற்றுவது ஜீவன் என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
ைாம்சத்தின் இச்தச, வைவனால்
தவக்கப்பட்டுள்ை
ைாம்சத்தின் இயற்தகயான இச்தசகதை
பூர்த்தி
சசய்வைாகும். இருப்பினும், இந்ை ஆதசகள் நல்ல, சரியான,
அல்லது நீதியான வழிகளில் பூர்த்தி சசய்யப்பட வவண்டும்;
சுயநலைாகவவா,
வபராதசயாகவவா,
ைற்றவர்களிடம்
அக்கதற இல்லாைவலா அல்ல.
"கண்களின் இச்தச, ைாம்சத்தின் இச்தச, ைற்றும் ஜீவனத்தின்
சபருதை ஆகியவற்தற பூர்த்தி சசய்வைற்காக பாவத்தின்
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தூண்டுைல் சசய்யப்படுவைாக அப்வபாஸ்ைலன் வயாவான்
கூறினார்." (1 வயாவான் 2:16).
பாவம் விரும்பத்ைக்கது என்பதில் எந்ை சந்வைகமும் இல்தல,
எனவவ ைான் நாம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வவண்டும்.
எபிய யர்
11:25, அநித்தியமான பாவ ைந்ய ாஷங்கசள
அநுபவிப்பச ப்பார்க்கிலும் ய வனுசடய ஜனங்கயளாயட
துன்பத்ச அநுபவிப்பச யய ப ரிந்துபகாண்டு,
வைலும், ஆவிக்குரிய வாழ்க்தக வாழ்பவர்கள் அதனவரும்
கட்டுப்பாட்டில் இச்தசயடக்கத்தில் இருக்க வவண்டும்-நாம்
பின்பற்ற வவண்டிய சரியான முடிதவ எடுக்க வவண்டும்ைாம்சம் அல்லது ஆவி.

யபா ாட்டத்தில் உ வி
வைவன்
அளிக்கும் உைவிதய நாம் சபறாவிட்டால்,
ைாம்சத்தின் பாவ இச்தசகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிவவாம், அைன்
விதைவுகதை அனுபவிப்வபாம். நம்தை எவ்வாறு சரியான
கட்டுப்பாட்டுக்குள் சகாண்டுவருவது என்பது பற்றிய
நுண்ணறிதவ வைவன் நைக்கு அளிக்கிறார்.
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நமக்கு முன் ஒரு யபா ாட்டம் உண்டு என்பச
நிசனவில் பகாள்க.

இவயசுவின் ைரணம் குறித்து ைனக்கு முன்னால் என்ன
இருக்கிறது என்பதை விதரவில் காண முடிந்ைது (ைத் 16: 2128). இவயசு சசால்வதை நம்ப வபதுரு விரும்பவில்தல.
பிசாசின்
வசாைதனயானது
கடினைான
பாதையில்

5

பயணிப்பதை விட, சுலபைான வழிதய எடுப்பவை என்று
இவயசு சைளிவுபடுத்தினார்.
பாத்திரம்
விலகி
சசல்லும்படி இவயசு ஆவலுடன்
செபித்ைார், ஆனால் என் சித்ைம் அல்ல , ஆனால் உம்முதடய
சித்ைம் என்ற கூற்றுடன் முடிவதடகிறது.
மத்ய யு 26:39, ைற்று அப்புறம்யபாய், முகங்குப்புற விழுந்து:
என்
பி ாயவ,
இந் ப்பாத்தி ம்
என்சனவிட்டு
நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படிபைய்யும்; ஆகிலும் என்
சித் த்தின்படியல்ல,
உம்முசடய
சித் த்தின்படியய
ஆகக்கடவது என்று பஜபம்பண்ணினார்”
வசாைதனயானது சாத்ைானிடமிருந்து வந்ைது என்பதையும்,
அவர் சவளிவயறும் வழிதய நிராகரித்து, வைவனுதடய
சித்ைத்வைாடு இருக்க வவண்டும் என்பதையும் இவயசு
அறிந்திருந்ைார்.
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பபாறுசம
மிக
உணருங்கள்!

அவசியம்

என்பச

அறிவுதர இருக்கிறது
ய ாமர்
12:12, நம்பிக்சகயியல ைந்ய ாஷமாயிருங்கள்;
உபத்தி வத்தியல
பபாறுசமயாயிருங்கள்;
பஜபத்தியல
உறுதியாய்த் ரித்திருங்கள்;
வாழ்க்தகயின் வசாைதனதய எதிர்சகாள்ளும்வபாது நாம்
சபாறுதையாக
இருக்க
வவண்டும்.
சபாறுதை
இல்தலசயன்றால் , வசாைதனயில் நாம் வைாற்வபாம்.
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சபாறுதை வைதவப்படுவைற்கான காரணம், நாம் ஒரு
வபாராட்டத்தை
விரும்பாைைால்-குறிப்பாக
துன்பப்படுவைற்வகா அல்லது வபாராடுவைற்வகா, ஒரு நல்ல
காரணத்தைக் காண முடியாைவபாது.
நம்முதடய விசுவாசத்தின் வசாைதன சபாறுதைதய
உருவாக்குகிறது என்று யாக்வகாபு சசால்கிறார்.
யாக்யகாபு 1:2-3, என் ையகா ய , நீங்கள் பலவி மான
யைா சனகளில் அகப்படும்யபாது, 3. உங்கள் விசுவாைத்தின்
பரீட்சையானது பபாறுசமசய உண்டாக்குபமன்று அறிந்து,
அச மிகுந் ைந்ய ாஷமாக எண்ணுங்கள்..
ஆனால் சபாறுதை நம் குணத்தில் பூரணைதடய உைவும்
என்று அவர் வைலும் கூறுகிறார்.
யாக்யகாபு
1:4, நீங்கள் ஒன்றிலும் குசறவுள்ளவர்
களாயி ாமல்,
பூ ண ாயும்
நிசறவுள்ளவர்களாயும்
இருக்கும்படி,
பபாறுசமயானது
பூ ண
கிரிசய
பைய்யக்கடவது.
எந்ைசவாரு முன்வனற்றமும், நைது
குணாதிசயத்தை
கட்டிசயழுப்புவதில், வசாைதனகள், வசாைதனகள் அல்லது
வபாராட்டங்கள் இல்லாைல் நடக்க முடியாது. எளிைான வழி
நம்தை சகாழுப்பாகவும் வசாம்பலாகவும் ஆக்குகிறது.
விசுவாசத்தின் நல்ல வபாராட்டத்தை எழுந்து வபாராட
கடினைான வழி நம்தை சவால் சசய்கிறது.

3.

விடாமுயற்சியின் ய சவசய அங்கீகரிக்கவும்!

நாம் வைால்வியுற்றால், நாம் சவளிவயறவில்தல, ஆனால்
எழுந்து மீண்டும் முயற்சிக்கவும். நாம் வபாரில் சவற்றி
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சபறும் வதர சைாடர்ந்து முயற்சி சசய்கிவறாம். நாம்
வைால்விகளிலிருந்தும்,
சவற்றிகளிலிருந்தும்
கற்றுக்சகாள்கிவறாம்.
எபிய யர் 5:12-14, காலத்ச ப் பார்த் ால், யபா க ாயிருக்க
யவண்டிய உங்களுக்கு ய வனுசடய வாக்கியங்களின் மூல
உபய ைங்கசள மறுபடியும் உபய சிக்கயவண்டிய ாயிருக்
கிறது; நீங்கள் பலமான ஆகா த்ச யல்ல, பாசல
உண்ணத் க்கவர்களானீர்கள். 13. பாலுண்கிறவன் குைந்ச
யாயிருக்கிறபடியினாயல நீதியின் வைனத்தில் பைக்கமில்லா
வனாயிருக்கிறான்.14. பலமான ஆகா மானது நன்சம
தீசமயின்னப ன்று பயிற்சியினால் பகுத் றியத் க்க ாக
முயற்சிபைய்யும்
ஞாயனந்திரியங்கசளயுசடயவர்களாகிய
பூ ண வயதுள்ளவர்களுக்யக கும்.
என்ன சசய்யக்கூடாது, என்ன சசய்ய வவண்டும் என்பதை
நாம் கற்றுக்சகாள்கிவறாம்.
அப்வபாஸ்ைலன் பவுல் நாம் சசய்ய வவண்டும் என்று
சசான்னது வபால, நம்தை எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்துவது
என்பதை நாம் கற்றுக்சகாள்கிவறாம்.
1 பகாரிந்தியர் 9:26-27, ஆ லால் நான் நிச்ையமில்லா வனாக
ஓயடன்; ஆகாயத்ச அடிக்கிறவனாகச் சிலம்பம்பண்யணன்.
27. மற்றவர்களுக்குப் பி ைங்கம்பண்ணுகிற நான் ாயன
ஆகா வனாய்ப் யபாகா படிக்கு, என் ைரீ த்ச ஒடுக்கிக்
கீழ்ப்படுத்துகியறன்.
ஆகவவ, அழியாை அந்ை வாழ்க்தகயின் கிரீடத்தைப்
சபறுவவாம் என்ற நம்பிக்தக நைக்கு இருக்கிறது.
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கிறிஸ்துவின் நற்சசய்திக்கு ைகுதியான
எவ்வாறு
வாழ்வது
என்பதை
கற்றுக்சகாள்கிவறாம்.

வாழ்க்தகதய
படிப்படியாக

பிலிப்பியர் 1:27, நான் வந்து உங்கசளக் கண்டாலும், நான்
வ ாமலிருந் ாலும், நீங்கள் ஒய ஆவியியல உறுதியாய் நின்று,
ஒய ஆத்துமாவினாயல சுவியைஷத்தின் விசுவாைத்திற்காகக்
கூடப்யபா ாடி,
எதிர்க்கிறவர்களால்
ஒன்றிலும்
மருளாதிருக்கிறீர்கபளன்று
உங்கசளக்குறித்து
நான்
யகள்விப்படும்படி, எவ்வி த்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின்
சுவியைஷத்திற்குப்
பாத்தி ாக
மாத்தி ம்
நடந்துபகாள்ளுங்கள்,
சிறந்ைவற்தற அங்கீகரிக்க கற்றுக்சகாள்வது
பிலிப்பியர் 1:9-10, யமலும், உத் மமானசவகசள நீங்கள்
ஒப்புக்பகாள்ளத் க்க ாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும்
எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பபருகவும்,
10.
ய வனுக்கு
மகிசமயும்
துதியுமுண்டாகும்படி
இயயசுகிறிஸ்துவினால்
வருகிற
நீதியின்
கனிகளால்
நிசறந் வர்களாகி,,

முடிவுச
ஒரு பட்டணத்தை பிடிக்கும் நபதர விட ைன்னுதடய ஆவி
கட்டுப்படுத்தும்
நபர்
சபரியவர்
என்று
கூறி
இச்தசயடக்கத்தின்
அவசியத்தைக் காண்பிக்கும் ஒரு
ைனித்துவைான வழி ஞானிக்கு இருந்ைது.
நீதிபமாழிகள்
ைாந் முள்ளவன்

16:32,

பலவாசனப்பார்க்கிலும் நீடிய
உத் மன்;
பட்டணத்ச ப்
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பிடிக்கிறவசனப்பார்க்கிலும்
உத் மன்.

ன் மனச

அடக்குகிறவன்

ஒரு நபரின்
குணாதிசயம்,
ைன்தன
எவ்வாறு
கட்டுப்படுத்துவது என்பதைக் கற்றுக் சகாள்ளும் வதர
முதிர்ச்சியதடயாது (முழுதையாகாது )
➢ அவரின் ஆதசகள்,
➢ அவரின் நாவு,
➢ அவரின் வசாைதன,
➢ அவரின் உணர்வுகள் ைற்றும்
➢ அவரின் சசய்கள்.
ஒருவரின் வாழ்க்தகயில் இருக்க கூடிய எவ்வைவு சிறந்ை
கனி.

10

