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ஆ ரியைரப் பற்  

 
பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டர ் Family Discipleship Ministries-ன் நி வனர ் மற் ம் 
இயக் நராக உள்ளார.் 1992 இன் ஆரம்பத் ல், ேரக் கரத்்தரிட ந்  

ம்பங்களின் தான ஒ  பாரதை்த அ ப க்கத் ெதாடங் னார.் அவர  
வாழ்க்ைக ன் இந்த கட்டத் ல், க ேபாரன்ியா ன் சான் யாேகா ல் 
ஒ  ெபரிய வள ம் நி வனத் ன் ைணத் தைலவராக இ ந்தார,் ேம ம் 8 
ஆண் கள் ஒ  சாதாரண ஊ யராக, ஒ  மண (ேசைவ) 
ஊ யத் ற் ம், வா பர ் ஊ யத் ற் ம் தைலைம தாங் னார.் அந்த 
ஆண் ல் கரத்்தர ் இந்த ஊ யத் ற்கான தரிசனத்ைத ெவளிப்ப த்தத் 
ெதாடங் னார,் 1993 ஜனவரி ல், ேரக் தன  வாழ்க்ைகைய ேநர 
ஊ யத் ற்காக தன  பணிைய றந்தார.் 1994 ஆம் ஆண் ல் 
க ேபாரன்ியா ன் சான் யாேகா ல் Family Discipleship Ministries ( ம்ப 

ஷத் வ ஊ யங்கள்) ஒ  இலாப ேநாக்கற்ற ஊ யமாக மா ய . 
 

ம்ப ஆேலாசைன, க த்தரங் கள் மற் ம் ம்ப ஊ ய 
வளங்க க்கான நம்பகமான வளமாக அவர ்பல ேசஷ சைபகளில் கழ் 
ெபற்றார.் ேம ம் ேவதாகம அ ப்பைட லான மணம் மற் ம் 
ெபற்ேறா க் ரிய க கைள உ வாக் , நா  மற் ம் ெவளிநா களில் 
உள்ள சைபகளில் நடத்தப்ப ம் க த்தரங் கள் லம் 
ஆ ரக்கணக்கானவரக் க்  கற் த்தார.்  
 
இந்த ேவதாகம க த்தரங் கள் சான் யாேகா நாடட்ால் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்டன, ேம ம் ெபற்ேறாரின் வ ப் களில் 
கலந் ெகாள் ம் ெபற்ேறாரக் க்  நீ மன்ற உதத்ர ன் ழ் ெபற்ேறாரின் 
ேதைவைய ரத்்  ெசய்தன.  இவர ் பல பள்ளிகள் மற் ம் ச க 
அ ப்பைட லான அைமப் களில் பணியாற் ள்ளார.் 1997 ஆம் ஆண் ல், 
சான் யாேகா நகர வழக்க ஞர ் அ வலகம், இவைர அவரக்ளின் 
ெபற்ேறா க் ரிய ட்டதை்த வ வைமக்க, க்கலான ப ன்ம 
வய ன க்கான ஆரம்ப தைல ட் த் ட்டம், ெபற்ேறா க்  ஆதர  
மற் ம் வளங்கைள வழங் தல், காவல் ைற, றார ்த  கா தல் மற் ம் 
மாவட்ட நீ மன்றங்க டன் இைணந்  உத மா  ேகட் க்ெகாண்ட . 
 

தலாக, இவ ைடய தைலைம ன் ழ், Family Discipleship Ministries, 1994 
மற் ம் 2000 - ஆண் க க்  இைட ல் ஒற்ைற ெபற்ேறார ் ம்பங்கள், 
வளரப்்  பராமரிப்  மற் ம் 400 க் ம் ேமற்படட் பட்டதாரிகைளக் ெகாண்ட 

கைளச ் ேசரந்்த ழந்ைதக க்கான இைளஞர ் வ காட் தல் 
ஊ யத்ைத உ வாக்  ெசயல்ப த் ய . கடந்த 20 ஆண் களில், 

ழந்ைதகள் மற் ம் ெபற்ேறார ் ஆ ய இ வ ட ம் வா பரக் க்கான 
ேபாதகராக, மண ஆேலாசகர,் ஆ ரியர ் மற் ம் ேபசச்ாளராக 
பணியாற் னார.் 

 
இவர ் 1980 ஆண் ல் மணம் ெசய்  ெகாண்டார.் இவ ம் இவர  
மைன ம் வளரந்்த ன்  ழந்ைதகளின் ெபற்ேறார ் மற் ம் ஒ  
ேபரக் ழந்ைத இவரக் க்  உண் . 
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ேதவ ைடய ராஜரகீம் 

 
 

இராஜரகீம் என்ற ெசால் ன் ெபா ள் - உயரந்்த வல்லைம, வரம்பற்ற ஞானம் மற் ம் 
ைமயான அ காரம் என்பதா ம். 

 
“ ன் கள் எல்லாம் ஒன் ல்ைலெயன்  எண்ணப்ப றாரக்ள்; அவர ்
தம  த்தத் ன்ப ேய வானத் ன் ேசைனைய ம் ன் கைள ம் 
நடத் றார;் அவ ைடய ைகையத்த த் , அவைர ேநாக் : என்ன 
ெசய் ெரன்  ெசால்லத்தக்கவன் ஒ வ ம் இல்ைல என்ேறன்- தானிேயல் 4:35  
 
“…கரத்்தாேவ, நீர ்என்ைன ஆராய்ந் , அ ந் க் ர.் என் உடக்ா தைல ம் என் 
எ ந் க் தைல ம் நீர ் அ ந் க் ர;் என் நிைன கைளத் ரத் ந்  
அ ர ் நான் நடந்தா ம் ப த் ந்தா ம் என்ைனச ் ழ்ந் க் ர;் என் 
வ கெளல்லாம் உமக் த் ெதரி ம். என் நா ல் ெசால் றவாததற்  ன்ேன, 
இேதா, கரத்்தாேவ, அைதெயல்லாம் நீர ்அ ந் க் ர”்.-சங் தம் 139: 1-4 

 
சங் தம் 139: 1-18 ஆ ய வசனங்கள், ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம் ெந க்கமாக அ வார ்
என் ம், நம் ைடய ெசயல்கள் மற் ம் எண்ணங்கள் அைனத் ம் நமக் த் ெதரிவதற்  

ன்ேப அவ க் த் ெதரி ம் என் ம் கற் க் ற . உங்கள் இ தயத்ைத ேதவ க் த் 
றப்பதற்  ன் , இேய ைவ ஆண்டவராக ம் இரடச்கராக ம் ஏற் க்ெகாள்வதன் லம், 

நீங்கள் அவரிடம் வ ரக்ளா இல்ைலயா என்பைத அவர ்அ ந் ந்தார,் ேம ம் யா ன 
ப்பமா ய பரி ன் லம் அந்த ப்பத்ைத உங்க க்  வழங் னார.் ஒ வ ம் 

அ ந் ேபாக ேதவன் ம்ப ல்ைல, அைனவ ம் அவைரப் ன்பற் வாரக்ள் என்  
ெதரி ச ் ெசய் றார.் ஆனால் யா னமான ப்பத் ன் லம், ஒவ்ெவா  நப க் ம் 
அவைர நிராகரிக்க தந் ரம் அளிக் றார.் 

 
ேதவன் ஆதாைம ம் ஏவாைள ம் பைடத்தேபா , அவர ் நன்ைம மற் ம் ைம அ யதக்க 
ஒ  டச்த் ன் கனிைய க்க டா  என்ற கட் ப்பாட்ைடக் ெகா த்தார.்  சாத்தா க்  
ெச ெகா த் ன் லம் அவரக்ள் ழ்ப்ப யாதேபா , மனித லம் பாவத் ன் சாபத் ன் ழ் 
வந்த . ஆதா ல், ேதவன் மனிதரக் க்  நன்ைமையத் ேதரந்்ெத ப்பதற்கான 

யா னத்ைத வழங் னார,் ஆனால் ழ்ப்ப யாைம ன் லம் அவரக்ள் ைமையத் 
ெதரி செ்சய் க்ெகாண்டாரக்ள்; ஆைகயால், ஸ் ல் ேதவ ைடய ள்ைளகளாக 
மாறத் ெதரி செ்சய் ம் அைனவ ம் ழ்ச் யைடந்த உல ல் இன் ம் வாழ் றாரக்ள், 
தங்கைள ழ்ந் ள்ள எல்லா கஷ்டங்களினா ம் ைமகளினா ம் ெதாடப்ப றாரக்ள்.  
இைவகள் உண்ைம ல்லாமல் இ ந்தால், மக்கள் எளிதான வாழ்க்ைகக்கான 
உத்தரவாதத் ற்காக மட் ேம அவரிடம் ம் வதற்  ண்டப்ப வாரக்ள். 
உண்ைமயாகேவ, இ தான் பரேலாகத் ல் ேயா ன் வாழ்க்ைகையப் பற்  ேதவ க் ம் 
சாத்தா க் ம் இைட ல் ஒ  வரலாற்  ேமாதைலத் ெதாடங் ய .   
 

சாத்தான் ேதவனிடம் இவ்வா  னான்: 
 

“அதற் ச ் சாத்தான் கரத்்த க் ப் ர த்தரமாக: ேயா  தாவாகவா 
ேதவ க் ப் பயந்  நடக் றான்? நீர ் அவைன ம் அவன் டை்ட ம் அவ க்  
உண்டான எல்லாவற்ைற ம் ற்  ேவ யைடக்க ல்ைலேயா? அவன் 
ைககளின் ரிையைய ஆ ரவ் த் ர;் அவ ைடய சம்பத்  ேதசத் ல் 
ெப ற் . ஆனா ம் உம் ைடய ைகைய நீட்  அவ க்  
உண்டானைவெயல்லாம் ெதா ரானால், அப்ெபா  அவன் உம  கத் க்  
எ ேர உம்ைமத் க்காேனா பா ம்” என்றான். - ேயா  1:9-11    

 
 
ேயா ன் உைடைமகைள ம், ள்ைளகைள ம், இ யாக அவ ைடய 
ஆேராக் யத்ைத ம் இழப்பதன் லம் சாத்தாைன ைம ெசய்ய ேதவன் அ ம த்தார.் 
ேதவன் ஒ  அன்பான தந்ைத, நம் வாழ் ல் ைமையக் ெகாண்  வ வ ல்ைல; இ ப் ம், 
அவ ைடய ேநாக்கத் ற்காக ம், நம் ைடய இ  நன்ைமக்காக ம், அவர ் நம்ைமத் 

ைமயால் ெதாட அ ம க் றார.் ேயா ன் ன்பத் ன் ைளவான  ேதவ டனான 
அ க வாச ம், ெந க்க மாக இ ந்த . 
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ேதவன் தன்ைனத் ன்பப்ப த்த அ ம த்ததற்கான காரணத்ைத ேயா  ரிந்  
ெகாள்ள ல்ைல (ேயா  2: 3-ல் அவன் ஒ  நீ மானான மனிதன் என்  ேதவன் அ த்தார)், 
எனேவ அவன், பல அ காரங்களில் தன் ைடய ேவதைன ன் யால் “ஏன்?” என்  
ேகட் , அதற்காக ஒ  ப் கரமான ப ைல எ ரே்நாக் னான். ேதவன் ஒ ேபா ம் 
ேநர யாக ப லளிக்காமல், ஷ் ப் ல் காடட்ப்பட் ள்ள அவ ைடய வல்லைம மற் ம் 
ம ைமக்  ேயா ன் கவனத்ைத ப் றார.் ேதவ ைடய மகத் வத்ைதப் பற் ய 
ஆழமான ரித ன் லம் ேயா  ப்  அைடந்தான். ேயாைபப் ேபால நாம் 
கஷ்டப்ப ம்ேபா , "ஏன், ஏன், ஏன்?" என்  ஒ  ளக்கத்ைதத் ேத ேறாம். ஆனால் 
ேயா ட ந்  நாம் கற் க் ெகாள் ம் பல பாடங்களில் ஒன்  “ஏன்?” என்ப  தவறான 
ேகள் . அதற்  ப லாக நாம் “என்ன?” என்  ேதவனிடம் ேகடக் ேவண் ம். 
‘ 
 நீர் எனக்  எைத ேபா க்க யற் க் ர்? 

 
 பா களின் காலத் ல் எனக்கான உம் ைடய த்தெமன்ன? 
 

“…ேசா க்கப்ப ற எவ ம், நான் ேதவனால் ேசா க்கப்ப ேறன் என்  
ெசால்லா ப்பானாக; ேதவன் ெபால்லாங் னால் ேசா க்கப்ப றவரல்ல, 
ஒ வைன ம் அவர ் ேசா க் றவ மல்ல. அவனவன் தன்தன் ய 
இசை்ச னாேல இ க்கப்பட் , க் ண் , ேசா க்கப்ப றான்” -யாக்ேகா  
1:13-14. ேயா  42:1-6 
 
“அப்ெபா  ேயா  கரத்்த க் ப் ர த்தரமாக: ேதவரீர ்சகலத்ைத ம் ெசய்ய 
வல்லவர;் நீர ்ெசய்ய நிைனத்த  தைடபடா  என்பைத அ ந் க் ேறன். …நான் 
உம்ைமக் ேகள் ேகட்ேபன், நீர ் எனக்  உத்தர  ெசால் ம். என் கா னால் 
உம்ைமக் த் க் ேகள் ப்பட்ேடன்; இப்ெபா ேதா என் கண் உம்ைமக் 
காண் ற ” -ேயா  42:1-6  

 
 இைவ உண்ைமயாக இ க் ம் படச்த் ல், உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ேதவ ைடய 

வல்லைம, ஞானம் அல்ல  அ காரத் ற்  அப்பாற்பட்ட எந்த ப ? 

 

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 ேதவன் ன்ேப அ யாத எந்த நாள் அல்ல  ழ்நிைல உங்கைளத் ெதாட்ட ?  
 

_____________________________________________________________________________________

 
தம  த்தத் ன் ஆேலாசைனக் த்தக்கதாக எல்லாவற்ைற ம் நடப் க் ற 
அவ ைடய ரம்ானத் ன்ப ேய நாங்கள் ன் க்கப்பட் , ஸ் க் ள் 
அவ ைடய தந்தரமா ம்ப  ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ேடாம்”. -எேப யர ்1:11       

 

 வாழ்க்ைக ன் ஏமாற்றங்கள், ரமங்கள், ன்பங்கள் மற் ம் ேசாதைனக க்  
நீங்கள் எவ்வா  ப லளிக்க ேவண் ம்?  

 
நாம் றப்பதற்  ன்ேப நமக்  ேநரி ம் எல்லாவற்ைற ம் ேதவன் அ ந் ந்தால், 
அவ ைடய ன்ன ன் லம் நமக்  வழங்கப்பட்ட வாழ்க்ைகைய வாழ அவ ைடய 

ைப ன் லம் நாம் ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட் க் ேறாம். ங்  நம்ைமத் 
ெதா வைதத் ேதவன் த க்க ல்ைல, அல்ல  நம் ைடய ெகட்ட ெதரி களி ந்  
நம்ைமக் காப்பாற் வ ல்ைல, ஆனால் தமக்  உ யளித்தவரக்ளின் வாழ்க்ைக ல் 
நன்ைமக்காக அைனத்ைத ம் ெசய்வதாக அவர ் வாக்  அளிக் றார ் (ேராமர ் 8: 28-29) 
என்ற ற்ைற ன்பற்ற ேநரி ம். 
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அன் ம் அவ ைடய ரம்ானத் ன்ப  அைழக்கப்பட்டவரக்ளாய் ேதவனிடத் ல் 
அன்  றவரக் க் ச ் சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக நடக் றெதன்  
அ ந் க் ேறாம். தம் ைடய மாரன் அேநக சேகார க் ள்ேள 

தற்ேபறானவரா க் ம் ெபா ட் , ேதவன் எவரக்ைள ன்ன ந்தாேரா 
அவரக்ைளத் தம  மார ைடய சாய க்  ஒப்ப் ப்பதற்  

ன் த் க் றார.் ேராமர ்8:28 -29 
 
 
உதாரணமாக, நம்ைம ேசாரவ்ைடய ெசய்த ெபற்ேறாரக்ளிடேமா, நம்ைம ட்  ெவளிேய ய 
ஒ  ைண யாரிடேமா, நம்ைம ேதால் ற ெசய்த நண்பரக்ளிடேமா, ேபாைத ல் 
வாகனம் ஓட்  நம் அன்பானவரக்ைள ெகான்றவரிடேமா கசப்ைப காட் வைதேயா அல்ல  
இராஜரகீ ள்ள ேதவனிடம் வாசம் ைவப்பைதேயா ெதரிந் க்ெகாள்ளலாம்.  
 
நாம் ஸ் டம் வ ம்ேபா , நம் ைடய நித் ய ற்காக ேதவைன 

வா க் ேறாம். ஆனால் நம் ைடய கடந்த கால மற் ம் தற்ேபாைதய 
ழ்நிைலக க்கா ம் நாம் அவைர வா க்க ேவண் ய  அவ யம்; ஸ் வால் 

மட் ேம நம் ைடய ேசாதைனகளி ம், உபத் ரவங்களி ம் நம்ைம ஆ தல்ப த்த ம் 
பலப்ப த்த ம் ம், ேம ம் ைம ந் ம் நன்ைமைய ெவளிேய ெகாண்  வர 

ம். நம் ைடய வாசத் னா ம் ழ்ப்ப த னா ம் மட் ேம, ேதவன் நமக்  
சமாதானத்ைதத் த வார,் நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய  ஸ் க்  ம் கன ம் 
ம ைமைய ம் ெகாண்  வர ம். 
 

ன்வ ம் வசனப் ப ையப் ப த் , அ  என்ன ெசால் ற , உங்கள் தனிப்பட்ட 
ழ்நிைலக க்  அ  எவ்வா  பயன்ப த்தப்படலாம் என்பைத உங்கள் ெசாந்த 

வாரத்்ைதகளில் எ ங்கள். 
 

“…இ ேல நீங்கள் க ம் சந்ேதாஷப்ப ரக்ள்; என்றா ம், 
ன்பப்படேவண் ய  அவ யமானதால், இப்ெபா  ெகாஞ்சக்காலம் 

பல தமான ேசாதைனகளினாேல க்கப்ப ரக்ள். அ ந் ேபா ற ெபான் 
அக் னி னாேல ேசா க்கப்ப ம்; அைதப்பாரக்் ம் அ க 

ைலேயறப்ெபற்றதா க் ற உங்கள் வாசம் ேசா க்கப்பட் , 
இேய ஸ்  ெவளிப்ப ம்ேபா  உங்க க் ப் கழ்ச் ம் கன ம் 
ம ைம ண்டாகக் காணப்ப ம்” -1 ேப  1: 6-7.  

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

 
ேசாத ைனக ள் ம ற் ம்  உ ப த் ரவ ங் க ள்  

_____________________________________________________________________________________

 ேசாதைனகள் மற் ம் ன்பங்கள் ஸ்தவ வாழ்க்ைக ன் ஒ  ப  என்  
ேதவ ைடய வாரத்்ைத கற் க் ற .

 
 “என்னிடத் ல் உங்க க் ச ் சமாதானம் உண்டா க் ம்ெபா ட்  
இைவகைள உங்க க் ச ் ெசான்ேனன். உலகத் ல் உங்க க்  உபத் ரவம் 
உண் , ஆனா ம் டன்ெகாள் ங்கள்; நான் உலகத்ைத ெஜ த்ேதன்” என்றார-் 
ேயாவான் 16:33 
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நாம் சமாதானம் ெபற் க்ெகாள்ள ம் என் ம் அவர ் உலகத்ைத ெஜ த் ட்டார ்
என் ம் இேய  ெசால் றார,் ஆனால் ேசாதைனக க்  மத் ல், நாம் இன் ம் “ஏன்? 
ேதவ ைடய ேநாக்கம் என்ன?” என்  ேகட் ேறாம்.” த்த ல்லாத ெபான்னான  

த் கரிக்கப்பட்  ேமேல ெகாண்  வரப்ப தற்  ன் உைல ேல ேபாடப்பட்  
அக் னியால் டப்ப வ ப்ேபால, ேதவன் தம  அன் க் ரிய ள்ைளகைள ன்பத் ன் 
உைலக் ள் ெசல்ல ம், நம  டப்ர ் இேய  ஸ் ன் சாயலாக மாற்ற ம் 
அ ம க் றார.்  
 

“அவர ் உட்காரந்்  ெவள்ளிையப் ட ட் ச ் த்த கரித் க் ெகாண் ப்பார;் அவர ்
ேல ன் த் ரைரச ் த் கரித்  அவரக்ள் கரத்்த ைடயவரக்ளா க் ம்ப க் ம், 
நீ யாய்க் காணிக்ைகையச ் ெச த் ம் ப க் ம, அவரக்ைளப் ெபான்ைனப்ேபால ம் 
ெவள்ளிையப்ேபால ம் ட வார.் - மல் யா 3:3 

 

  
ேதவ ைடய நன்ைம மற் ம் ேநாக்கத் ற்காக நாம் நம்ைம நம் னால், இேய  

ஸ் ன் அன் , மற் ம் ட நம் க்ைக நம் இ தயங்கைள ஊ ம். இேய  
ஸ் ன் நீ யான  நம் ல் ெசயல்ப வைத மற்றவரக்ள் காண்பாரக்ள்.   

 
ேராமர ்8:28-29 நிைன ல் ெகாள் ங்கள் 
 

“அன் ம், அவ ைடய ரம்ானத் ன்ப  அைழக்கப்பட்டவரக்ளாய் 
ேதவனிடத் ல் அன்  றவரக் க் ச ் சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக 
நடக் றெதன்  அ ந் க் ேறாம். தம் ைடய மாரன் அேநக 
சேகாதர க் ள்ேள தற்ேபறானவரா க் ம்ெபா ட் , ேதவன் எவரக்ைள 

ன்ன ந்தாேரா அவரக்ைளத் தம  மார ைடய சாய க்  
ஒப்பா ப்பதற்  ன் த் க் றார”் - ேராமர ்8:28-29   

 
ஏேதா ஒ  ல ஷயங்கள் நன்ைமக்காக ஒன் ைணந்  ெசயல்ப வதாக ேதவன் 

ற ல்ைல, மாறாக சகல ம் என்  றார ் வாசேம இங்  காணப்ப ம் 
ற ேகாலாக இ க் ற ; ேதவ ைடய வாக் த்தத்தங்கைள வா க்க ம் அவற்ைற 

நம்ப ம், நம் ைடய ேசாதைனகள் மற் ம் ன்பங்கள் அைனத் ம் அவைர நம்ப ம் நாம் 
ெதரிந் க்ெகாண்டால், நாம் ெவற்  ெப ேவாம், ேதவன் ம ைமப்ப வார.் 

 
இந்த வசனப்ப ல் “ேதவனிடத் ல் அன் றவரக்ள்” என்ப  இந்த 
வாழ்க்ைக ல், ேதவ ைடய ேநாக்கமான  பாவத் ன் வல்லைம ந்  நம்ைம 

ப்பதா ம் என்ற ரிதைல உள்ளடக் ய , கரத்்தரா ய இேய  ஸ் ைவ 
தங்கள் ெசாந்த இரடச்கராக ஏற் க்ெகாண்டவரக்ள். ைமக்  ப ல் நீ ைய ம், 
ேதவ க்  ம ைமைய ம் ேதரந்்ெத க் ம் ஒ வராக மா னர,்  
 

“ ஸ் க் ள் எப்ெபா ம் எங்கைள ெவற் றக்கப்பண்ணி, எல்லா 
இடங்களிேல ம் எங்கைளக்ெகாண்  அவைர அ ற அ ன் வாசைனைய 
ெவளிப்ப த் ற ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம்.2 ெகாரிந் யர ்2:14 

 

 உங்கள் வாழ்க்ைக ல் மற்றவரக்ள் ஏற்ப த் ய ேவதைனகளி ம் ேதவைன 
வா க்க நீங்கள் ஆயத்தமா? ஆம் ☐  இல்ைல ☐

 
 ேசாதைனகள் லம் உங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்ற ேதவைன அ ம க்க நீங்கள் 

ஆயத்தமா?  
 

 உங்கள் வாழ்க்ைக ல் வ கள் மற் ம் ேசாதைனகைளச ்சமாளிக் ம்ேபா  
ேதவைன நம்ப நீங்கள் தயாரா?

 
"ேதவன் உங்களிட ந்  இ ைள நீக்க யாத த ணங்க ம் வ ம், 
ஆனால் அவைர நம் ங்கள்" என்  இேய  றார.் ேதவன் ஒ  
இரக்கமற்ற நண்பைரப் ேபால் ேதான் வார,் ஆனால் அவர ்
அப்ப ப்பட்டவர ்இல்ைல; அவர ்இயற்ைகக்  மாறான தந்ைதையப் ேபால 
ேதான் வார,் ஆனால் அவர ்அப்ப ப்படட்வர ்இல்ைல; அவர ்அநியாயமான 
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நீ ப  ேபால் ேதான் வார,் ஆனால் அவர ் அப்ப ப்பட்டவர ் இல்ைல. 
எல்லாவற் ற் ம் ன்னால் ேதவ ைடய மனைதப் பற் ய க த்ைத 
வ வாக ம் வளர ம் ைவத் க்ெகாள் ங்கள். ேதவ ைடய த்தம் அதன் 

ன்னால் இல்லா ட்டால் ப்பாக எ ம் நடக்கா , எனேவ நீங்கள் அவர ்
 ைமயான நம் க்ைக டன் ஓய்ெவ த் க் ெகாள் ங்கள்.” 

My Utmost for His Highest Oswald Chambers 
 

 
 

மன்னிக்காத ன் ைலக் ரயம் 
 
 

 
மன்னிப்  என்ற ெசால் க்  ட் க் ெகா ப்ப  என்  அரத்்தம். கடன் மன்னிக்கப்ப ம் 
ேபா , பணம் ெச த் வதற்கான உரிைமகள் ட்  ெகா க்கப்ப ற . யாராவ  
என்ைனக் காயப்ப த் னால், நான் அவரக்ைள மன்னித்தால், எனக்  அநீ  இைழத்தவரிடம் 
ெதாடரந்்  ேகாபமாக ம் ப வாங் வதற்கான உரிைமைய ம் நான் ட் ெகா க் ேறன்.  
இைதச ் ெசய்வ  பல ேகாட்ைடகைள உைடக்க வ நடத் ம் உணரச்்  மற் ம் உள யல் 

க்கல்க க்  வ வ க் ம். ேதவைன வா த்  மற்றவரக்ைள மன்னிப்பதான , 
நம் ைடய ேவதைனகைள ேதவனிடம் ெகா ப்ப , அவரக்ைள நம் ட ந்  பட 
ைவப்ப  என்  ெபா ளா ம். இந்த வ ல், நாம் ேகாபப்பட ேவண் ய அல்ல  ப வாங்க 
ேவண் ய அைனத்  உரிைமகைள ம் ட் ேறாம். ேதவன் லமாக, ற்றத் ற்  
மன்னிப்  வழங் ேறாம்.  மன்னிப்  என்ற ெசால் லத் ன், ெபரே்டானாேர (perdonare) என்ற 
வாரத்்ைத ந்  உ வான . இதன் ெபா ள் இலவசமாக வழங் தல் என்பதா ம். 
உண்ைமயான மன்னிப்  த ைய பாரக்்கா , தராதரத்ைதப் பாரக்்கா  மற் ம் அ  
இலவசமான . இ  ெவ ம் நீ ேயா அல்ல  நியாயமானேதா அல்ல. ேவதவசனங்களில், 
மறந் வ  என்ப  ஒ வரின் வல்லைம ந்  அ ப் வதா ம். 
 
மன்னிப்ைப வழங்க நாம் ம க் ம்ேபா , நமக் ச ் ெசய்த தவ க க்  ப்  
த வதற்கான நம் உரிைமையத் தக்க ைவத் க் ெகாள் ம்ேபா , அதற்  ெச த்த ேவண் ய 
ஒ  ைல இ க் ற . மன்னிக்காத , அல்ல  ேவெறா வர ்நமக்  அநீ  இைழத்ததாக நாம் 
நம் ம்ேபா  ற்றத்ைத ட் ட ம்பாத , எ ரம்ைறயான உணரச்்  நிைலக்  
வ வ க் ற . இ ல் க ம் ெபா வான  மனக்கசப்பா ம், அதாவ  ண் ம் ண் ம் 
உணர ைவப்ப . மனக்கசப்  கடந்த கால வ கைள ஒட் க்ெகாள்ள ைவத் , அவற்ைற 

ண் ம் ண் ம் நிைன ப த் ற . மனக்கசப் , ஒ  காயத்ைத எ ப்ப  ேபால, நம் 
காயங்கைள ணப்ப த் வைத தைட ெசய் ற ., அதாவ  ண் ம் உணர ேவண் ம். 
மனக்கசப்  கடந்த கால வ கைள ஒட்டைவத் க்ெகாண் , அவற்ைற ண் ம் ண் ம் 
நிைன ப த் ற . மனக்கசப் , ஒ  ேதால் யா ைய ேபான்ற , அ  நம் காயங்கைள 

ணப்ப த் வைத தைட ெசய் ற . 
 

“ஒ வ ம் ேதவ ைடய ைபைய இழந் ேபாகாதப க் ம் யாெதா  
கசப்பான ேவர ் ைளத்ெத ம் க் கலக்க ண்டாக் ற னால் அேநகர ்

ட் ப்படாதப க் ம் - எ ெரயர ்12:15 
 

 எ ெரயர ் 12: 15 ல், கசப்  என்ப  மனித இ தயத் ல் க் ம் ஆழமான ேவர ்
ேபான்ற  என்பைதக் கற் க்ெகாள் ேறாம், ன்னர ் அ  வளரந்்  கனிைய 

ைள க் ற ; இ ப் ம், மற்றவரக்ைள ெச த்ேதாங்க ெசய்வைத ட, இந்த 
கசப்பான கனி நம்ைம ம் மற்றவரக்ைள ம் ட் ப்ப த் ற .  
 

 மன்னிக்க ம ப்பத்  அைடக்கலம் ெகா ப்ப , மனக்கசப்  அல்ல  ப வாங் தல் 
ஆ யவற்ைறக் கட் ப்ப த் வைத ெப ம்பாலான மக்கள் உணரவ் ல்ைல அல்ல  
உடன யாக ஒப் க்ெகாள்வ ல்ைல, ஏெனன்றால் காயமைடந்த ன்னர ் அைத ஒ  
தரக்்கரீ யான உணரச்் யாக மட் ேம அவரக்ள் அங் கரிக் றாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் 
நிைலைய நியாயமாகப் பாரக்் றாரக்ள், மற்றவரக்ள் தங்கள் காரக் க் க் ெச க் 
ெகா க் ம்ப யாக ம் அல்ல  அவரக் க்  அ தாபம் ேத றாரக்ள். 
மனக்கசப் ன் கசப்பான ேவர ் ஒ  நபரின் இ தயத் ற் ள் வளரந்்  வந்தால் 
அவரக்ளின் வாழ்க்ைக ல் அதற்கான ம க்க யாத சான் கள் இ க் ம் என்  
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எேப யர ்4:31 கற் க் ற . 
 

“சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ஷண ம், மற்ற 
எந்தத் ரக்் ண ம் உங்கைள ட்  நீங்கக்கடவ  -எேப யர ்4:31 
 

க ங்ேகாபம் - ப வாங்கைலத் ேத ம், வ வான, ப வாங் ம் ேகாபம் அல்ல  ேகாபத் ன் 
ெவ ப் . 
 
ேகாபம் - மனசே்சார் னால் க்கப்பட்ட மனநிைல மற் ம் வாழ்க்ைக ன் சவால்கைள 

ரக் டன் எ ரெ்காள்வ . 
 

ய ேபச்  - ெகா ரமான வாரத்்ைதகள், ஒ வ க்  எ ரான வாய்ெமா  ஷ் ரேயாகம், 
சச்ல் / அவ , ய அ க்ைககளால் க் ப் ன்னால் ேப வ , அவம ப்  மற் ம் 

அவ  ஒ வரின் நற்ெபயைரக் காயப்ப த் தலா ம் 
 
பைகைம - நம் இ தயத் ல் வளரக்் ம் ெவ க்கத்தக்க உணர் கள். இன்ெனா வர ்

ன்பப்ப வைதக் கா ம் ஆைச மற் ம் / அல்ல  அந்த நபரிட ந்  நம்ைமப் ரித் க் 
ெகாள்வ , நல் ணக்கத்ைத ேநாக் ச ்ெசயல்பட ம்பாத . 

 
"இைவ ஏேத ம் என் வாழ்க்ைக ல் சதாரணமாக காண்ப றதா?" என்  உங்கைள 
நீங்கேள ேகட் க்ெகாள் ங்கள். 

 
ெப ைம • யநீ  • ய-பரிதாபம் • உணரச்் த் ெதாந்தர கள் • கவைல, பதற்றம் மற் ம் 
மன அ த்தம் • உடல்நலப் ரச் ைனகள் உண் ம் ேகாளா கள் ஆேராக் யமற்ற 
தன்னம் க்ைக உணர் , உற களில் நம் க்ைக இல்லாைம, மணத் ல் ெந க்கம் 
இல்லாத  • பா யல் ெசய ழப்  • நியாயந் ரப்்ப , மற் ம் மற்றவரக்ைள மர் ப்ப  
• ர உணர்  றன் மற் ம் எளி ல் ண்ப தல், சமாதான ன்ைம மற் ம் 
ம ழ்ச் ன்ைம, இேய ேவா  ந்த ஐக் யம், கணவனாக வ நடத்த பயம் மந் ம் 
மைன யாகப் ன்பற்ற பயம். 
 
 
 

ஏன் மன்னிக்க ேவண் ம்? 
 

 
மன்னிக்காத ன் ைளவாக ஏற்ப ம் உணரச்்  மற் ம் ச க ேபர ேவா  ேசரந்் , 
மன்னிக்க நாம் கடன்பட் க் ேறாம் ஏெனனில்: 
 
 ேதவன் அைத கட்டைள ட் க் றார்.  
 
ேதவ க் க் ழ்ப்ப தல் தனிப்பட்ட ப்பத் ற்  டப்பட்டதல்ல. அவ ைடய 
கட்டைளக க்  நாம் எப்ேபா  ழ்ப வ , மற் ம் எப்ேபா  ழ்ப்ப ய டா  என்  

ரம்ானிப்ப  கனியற்ற, பயனற்ற, ெசயல் தாக்கமற்ற, மற் ம் ஆ க் ரிய ரீ யான தரி  
வாழ்க்ைகக்  வ வ க் ற . 
 

“உங்கள் சத் க்கைளச ் ேந ங்கள், நன்ைம ெசய் ங்கள், ைகம்மா  
க தாமல் கடன் ெகா ங்கள்; அப்ெபா  உங்கள் பலன் யா க் ம், 
உன்னதமானவ க்  நீங்கள் ள்ைளகளா ப் ரக்ள்; அவர ்
நன் ய யாதவரக் க் ம் ேரா க க் ம் நன்ைம ெசய் றாேர. ஆைகயால் 
உங்கள் தா இரக்க ள்ளவரா க் ற ேபால, நீங்க ம் 
இரக்க ள்ளவரக்ளா ங்கள்”- க்கா 6: 35, 36 
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“நீங்கள் நின்  ெஜபம்பண் ம்ேபா , ஒ வன்ேபரில் உங்க க்  யாெதா  

ைற உண்டா க் மானால், பரேலாகத் க் ற உங்கள் தா உங்கள் 
தப் தங்கைள உங்க க்  மன்னிக் ம்ப , அந்தக் ைறைய அவ க்  
மன்னி ங்கள்”- மாற்  11:25  

 

 மன்னிப்ப ல், இேய ன் சாயைல நாம் மக் ேறாம் 
 

ஸ்தவரக்ளா ய நாம் ஸ் ன் நாமத்ைத இழந் ப்ேபான உலகத் ற்  ெகாண்  
ெசல்ல அைழக்கப்ப ேறாம். உண்ைமயாகேவ, ஸ்தவர ் என்ற ெசால் க்  ன்ன 

ஸ்  என்  ெபா ள். ஸ்  மன்னிப்ைப ெவளிப்ப த் னார,் இந்த க்  வந் , 
ற்றவாளிக க்  மன்னிப்ைப ஏற்ப த் வதற்காக மரித்தார;் அவ ைடய சாயைலத் மக்க, 

அவர ் நமக்  மன்னிப்பைதப் ேபால மற்றவரக்ைள ம் மன்னிக்க நாம் ஆயத்தமாக இ க்க 
ேவண் ம். மன்னிப்ைப அ க்க ஸ்  சைபைய ஸ்தா த்தார.் ஸ் ன் சாயைல 
உங்க க் ள் மக்க மற்றவரக்ைள நீங்கள் மன்னிக்க ேவண் ம்! 
 

“அப்ெபா  இேய : தாேவ, இவரக் க்  மன்னி ம், தாங்கள் ெசய் ற  
இன்னெதன்  அ யா க் றாரக்ேள என்றார.் அவ ைடய வஸ் ரங்கைள 
அவரக்ள் பங் ட் ச ் ட் ப்ேபாட்டாரக்ள்- க்கா 23:34  
“…அவ க் ள் நிைலத் க் ேறெனன்  ெசால் றவன், அவரந்டந்தப ேய 
தா ம் நடக்கேவண் ம்-1 ேயாவான் 2:6 


 மன்னிப்  வ ன் வட்டத்ைத, ற்றஞ்சாட் தைல, மற் ம் கட் கைள 
உைடக் ற .

 
மன்னிப்  ஒ  காயப்பட்ட மனிதைன ணப்ப த் ற , கசப் ன் ஷத் ற்  ஒ  
ம ந்தாக ெசயல்ப ற ; இ ப் ம், இ  ப  வாங் தல் மற் ம் நியாயத் ன் அைனத்  

க்கல்கைள ம் ரப்்ப ல்ைல, ஆனால் ெப ம்பா ம் அவற்ைற ற் ம் 
றக்கணிக் ற . நிைன ல் ெகாள் ங்கள், ேவதைன ம் மனக்கசப் ம் ேதவனிடம் 
டப்ப ன்றன, அேத ேநரத் ல் மன்னிப் க் க் ழ்ப்ப வ  யா னத்ைதத் த ற , 

ேம ம் அ  நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் ேபா  ஒ  உறைவ ெதாடங் வதற்  உத ற . 
 

இந்த சத் யம் ேயாேசப் ன் வாழ்க்ைக ல் நி க்கப்பட் ள்ள , ஆ யாகமம் 37-45 
அ காரங்கள். தன  சேகாதரரக்ளால் காட் க் ெகா க்கப்பட்  அ ைமத்தனத் ற்  

ற்கப்பட்ட அவன், தன  வாழ்க்ைக ல் கசப் ன் ேவர் ப்பைத அ ம க்க 
ம த் ட்டான். பல வ ட ரி ைனக் ப் ற , ம்பம் ண் ம் ஒன் ைணந்தேபா , 
மன்னிப்  லம் ேதவன் தன  வாழ்க்ைக ல் ெசய்த ணப்ப த் ம் பணிக்  ேயாேசப்  
சாட் யாக இ ந்தான், இ  அவ ைடய மாரரக்ளின் ெபயரக்ளால் நி க்கப்பட்ட . 

 
ஆ யாகமம் 41: 51, 52 இல், நாம் வா க் ேறாம்: 

 
 “ேயாேசப் : என் வ த்தம் யாைவ ம் என் தகப்ப ைடய ம்பம் 
அைனத்ைத ம் நான் மறக் ம்ப  ேதவன் பண்ணினார ் என்  ெசால் , 

த்தவ க்  மனாேச என்  ேபரிட்டான்”. 
 
“நான் ைமப்பட் ந்த ேதசத் ல் ேதவன் என்ைனப் ப கப்பண்ணினார ்என்  
ெசால் , இைளயவ க்  எப் ரா ம் என்  ேபரிட்டான்”. 
 

இந்த ப ல், மறந் வ  நிைன ல் நி த்தாம ப்பைத அரத்்தப்ப த் வ ல்ைல, 
ஆனால்   தைல ம் உங்கள் தற்ேபாைதய வாழ்க்ைகைய காயப்ப த் வைத 

ட் வைத ம் நி த் ற . ேயாேசப் ன் கனிநிைறந்த வாழ்வான  ேதவ ைடய 
இராஜரகீத் ல் நம் க்ைக ைவத்ததற் ம் மற்றவரக்ைள மன்னித்தற் ம் ேநர யாக 
ெதாடர் ைடய . மனக்கசப்  என்ப  ண் ம் உணர ைவக் ற  என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள். தன  காயத்ைத, ண் ம் ண் ம் உணரந்்  ெப க் க் ெகாள்வதற் ப் 
ப லாக ேயாேசப்  தன  வாழ்க்ைக ன் எல்லா நிகழ் களின் ேமற்பாரை்வயாளராக 
ேதவைன வா க்கத் ெதரி ச ்ெசய்தான். 
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மன்னிப்  கடந்த காலங்களில் நம்ைம ைறப்ப த் ற  மற் ம் கனித ம் 
வாழ்க்ைகக்கான அைனத்  றன்கைள ம் அைடக் ற . 
 
ேயாசப்  எ ப் ல் இ ந்த காலத் ல், தன  ெசாந்த சேகாதரரக்ளால் உைடக்கப்பட்ட 
இ தயத்ைத ணப்ப த்த ேதவைன அ ம த்தான். ன்னர,் வாய்ப்  

ைடக்கப்பட்டப்ேபா , அவன் தன  ணத்ைத அன் , மன்னிப்  மற் ம் இரக்கச ்
ெசயல்களால் நி த்தான். ஆ யாகமம் 45 ல் ேயாேசப்  அவரக்ளிடம் ேப னான் 
 

“என்ைன இவ் டத் ல் வ ம்ப  ற் ப்ேபாட்ட னால், நீங்கள் 
சஞ்சலப்படேவண்டாம்; அ  உங்க க்  சனமா க்க ம் ேவண்டாம்; 

வரட்சைண ெசய் ம்ப க் த் ேதவன் என்ைன உங்க க்  ன்ேன அ ப் னார’்’. 
 

எந்த தமான ற்றசச்ாட் ம் இல்ைல, ளக்க ம் ேகாரப்பட ல்ைல, இரக்கம் மற் ம் 
மன்னிப் ன் ரல் மட் ேம ஒ த்த . ேயாேசப்  மற் ம் அவர  சேகாதரரக்ள் ண் ம் 
ஒன் ைணந்  ஒ  ய உறைவத் ெதாடங்க வ  ெதளி ப த்தப்பட்ட . 
 
 
மன்னிப்  ற்றவாளி ன் கட் கைள தளரத்் ற 


“… ஸ்  இேய க் ள் நம்ைம அவேராேட ட எ ப் , உன்னதங்களிேல 
அவேராேட ட உடக்ார ம் ெசய்தார”்- எேப யர ்2: 7  

 
மன்னிப் , அைத சம்பந்தப்பட்ட அைனவ க் ம் யா னத்ைதத் த ற . ேதவன் 
ேயாேசப்ைப த்தார,் ஆனால் ேயாேசப்  அவரக்ைள மன்னிக்கா ட்டால் அவ ைடய 
சேகாதரரக்ள் தங்கள் வ த்தத்ைத கல்லைறக்  எ த் ச ் ெசன் ப்பாரக்ள். நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள், ஸ் ல் ேதவன் த யற்ற நம்ைம மன்னிப்பதால் நாம் 
மன்னிக் ேறாம். த யற்ற  மற் ம் நாம் ஈடட்ப்ெபறாத  அதாவ  இலவசமாய் 
ெபறக் ய அேத மன்னிப்ைப மற்றவரக் க்  காட்ட நாம் கடன்பட் ப்பதான , 

ற்றமாக நாம் அ ந்தவற் ன் அடக் ைற பாரதை்த ேபாக்க ெசயல்பட ைவக் ற . 
 
 

 
ஒப் ரவா தல் 

 
 
ஒப் ரவா தல் என்ப  நட்  அல்ல  நல் ணக்கத்ைத டெ்ட ப்ப , ேவ பா கைளத் 
சரிெசய்வ  அல்ல  ரப்்ப . இ  பைகைமைய நீக் வ , ஒ  சண்ைடையத் த ப்ப . 
ஒப் ரவா தல் என்ப  கட் கள் ன்னர ் ேராதமாக இ ந்தன மற் ம் / அல்ல  
ஒ வ க்ெகா வர ் ரிந் ந்தன என்பைதக் க் ற . 
 

ப் : ஒப் ரவா தல் ேதைவ ல்ைல, சாத் ய ல்ைல அல்ல  ேதைவயற்ற ப் ேபான்ற 
ழ்நிைலகள் உள்ளன அைவயாவன: 

 
 உணர் ரவ்மாக அல்ல  உடல் ரீ யாக ஷ் ரேயாகம் ெசய் ம் ெபற்ேறார ்

அல்ல  ன்னாள் ைண. 
 

 உங்கைள அல்ல  ேந ப்பவைர காயப்ப த் ம் ஒ  ரற்ற நபர:் ஒ  கற்ப ப் , 
அன்பானவைர காயப்ப த் ய அல்ல  ெகான்ற காரன், உங்கைள 
வாய்ெமா யாக காயப்ப த் ய ஆ ரியர ்அல்ல  ப ற் யாளர ்ேபான்றைவ. 

 
ஒப் ரவா தைல க த் ல் ெகாள் ம்ேபா  ஞானமா  மன்னிப்ைப ட ேவ பட்ட . நம் 
எல்லா ெதாடர் களி ம், உணரச்்  மற் ம் உடல் நல க்கான எல்ைலகைள நி வ  
அவ யம். ெவற் கரமாகச ் ெசயல்ப த்தப்ப ம் எந்தெவா  ஒப் ரவா த ம் ேகாபம் 
மற் ம் ெகாந்தளிப்ைபக் காட் ம் இரக்கத்ைத ம் சமாதானத்ைத ம் உைடயதாக 
இ க் ம். 
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“சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ஷண ம், மற்ற 
எந்தத் ரக்் ண ம் உங்கைள ட்  நீங்கக்கடவ . ஒ வ க்ெகா வர ்
தயவா ம் மனஉ க்கமா ம் இ ந் , ஸ் க் ள் ேதவன் உங்க க்  
மன்னித்த ேபால, நீங்க ம் ஒ வ க்ெகா வர ்மன்னி ங்கள்”- எேப யர ்4:31-32 

 
சகல தமான கசப் கைள உங்கைள ட்  நீக் …. உ க்க ம், மன க்க ம், 
மன்னிக் றவரக்ளாக ம் இ க் ம்ப க்  வசனம் நமக்  கற் க் ற . இவ்வசனம் நமக்  

ழ்கா ம் ஒவ்ெவா  ேகள் களி ம் வ காட்  கற் க் ற . 
  

 கசப்ைப நாம் எவ்வா  நீக் ப்ேபா ேறாம்?
 நாம் காயப்ப த் னவரக்ேளா  எவ்வா  ஒப் ரவா ேறாம்? 
 நாம் மற்றவரக் க்  ஏற்ப த் ன காயங்கைள எவ்வா  சரிப்ப த் ேறாம்?
 நம்ைம காயப்ப த் னவரக்ைள எவ்வா  மன்னிக் ேறாம்? 
 நமக்  இைழக்கப்பட்ட தவ ன் ேமல் நம் ைடய உணர் கைள நாம் எவ்வா  

மாற் க்ெகாள்ள ம்?
 
நீங்கள் மன்னிக்கப்பட ம் னால்  

ப்பத் ன் ெசயலாக, நீங்கள் கண் ப்பாக: 
 
 
1. உங்கள் பாவத்ைத ேதவனிடம் அ க்ைக ங்கள், உங்கைள மன்னிக் ம்ப ம் 

ேம ம் அவ ைடய அன்ேபா  உங்கள் இதயத்ைத அவர  பரி த்த ஆ யால் 
நிரப்ப அவரிடம் ேக ங்கள்.  

 
“எவ ைடய தல் மன்னிக்கப்பட்டேதா, எவ ைடய பாவம் டப்பட்டேதா, 
அவன் பாக் யவான். நான் அடக் ைவத்தமட் ம், நித்தம் என் கத த னாேல 
என் எ ம் கள் உலரந்் ேபா ற் . இர ம் பக ம் என்ேமல் உம் ைடய ைக 
பாரமா ந்த னால், என் சாரம் உஷ்ணகால வறட் ேபால வறண் ேபா ற் .  
நான் என் அக் ரமத்ைத மைறக்காமல், என் பாவத்ைத உமக்  அ த்ேதன்; என் 

தல்கைளக் கரத்்த க்  அ க்ைக ேவன் என்ேறன்; ேதவரீர ்என் பாவத் ன் 
ேதாஷத்ைத மன்னித் ர ்- சங் தம் 32: 1, 3-5 
 
“நம் ைடய பாவங்கைள நாம் அ க்ைக ட்டால், பாவங்கைள நமக்  மன்னித்  
எல்லா அநியாயத்ைத ம் நீக்  நம்ைமச ் த் கரிப்பதற்  அவர ் உண்ைம ம் 
நீ ம் உள்ளவரா க் றார ்- 1 ேயாவான் 1:9  
 
“ேமற் க் ம் ழக் க் ம் எவ்வள  ரேமா, அவ்வள  ரமாய் அவர ்
நம் ைடய பாவங்கைள நம்ைம ட்  லக் னார ்- சங் தம் 103: 12 

 
•  இப்ேபாேத ஒ  நி டம் ேதவனிடம் க் ர ங்கள், உங்கைள மன்னிக்க ம், 

ழ்ப்ப வதற்  உங்கைள வ ப்ப த்த அவ ைடய பரி த்த ஆ னால் உங்கைள 
நிரப்ப ம் அவரிடம் ேக ங்கள். 
 

• ேதவன் மட் ேம பாவங்கைள மன்னிக் றார். அவர் மன்னிப்பார், அவர் மறந்  
றார். வாசத்தால், ேதவ ைடய ைமயான மன்னிப்  மற் ம் 

த் கரிப்  ஆ யவற்ைற ஏற் க்ெகாள் ங்கள். 
 

 
 “"மன்னிப்  என்ப  ஒ  உணரச்்  அல்ல ... மன்னிப்  என்ப  ப்பத் ன் ெசயல், 
இதயத் ன் ெவப்பநிைலையப் ெபா ட்ப த்தாமல் ப்பம் ெசயல்பட ம்."-
ேகாரி ெடன் ம்  
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2. சாத் யமானால், நீங்கள் தவ  ெசய்தவரக்ளிடம் ெசன் , தாழ்ைம டன் 

அ க்ைக ங்கள், மற் ம் அவரக்ளிடம் மன்னிப்ைப ேகட்க ம்.  
 

“ஆைகயால், நீ ப டத் னிடத் ல் உன் காணிக்ைகையச ் ெச த்த வந் , 
உன்ேபரில் உன் சேகாதர க் க் ைற உண்ெடன்  அங்ேக 
நிைன வாயா ல், அங்ேகதாேன ப டத் ன் ன் உன் காணிக்ைகைய 
ைவத் ட் ப் ேபாய், ன்  உன் சேகாதரேனாேட ஒப் ரவா , ன்  வந்  உன் 
காணிக்ைகையச ்ெச த்  -          மத்ேத  5: 23-24 

 
மத்ேத  5: 23, 24 க் க் ழ்ப்ப ய உங்கள் அரப்்பணிப்ைப எ ங்கள். 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ஒவ்ெவா  நபரிட ந் ம் மன்னிப் க்காக என்ன ெசால்ல ேவண் ம் என்  அவரக்ளின்  
ெபயரக்ைள எ ங்கள். 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ஆங் ல ெமா ல் க ம் சக் வாய்ந்த ஆ  ெசாற்கள்: 
 

 
 

"நான் தவ  ெசய் ட்ேடன் தய  ெசய்  என்ைன மன்னித்  ங்கள்." 
 
 

ந்தால், இைத ேந க்  ேநர ் ெசய் ங்கள். இ ப் ம், ட்ட ைறகைள 
ெசயல்ப த் தல் அல்ல  ேமாத க்கான வாய்ப் கள் காரணமாக, நீங்கள் அந்த நப டன் 
ெதாைலேப  லமாகேவா அல்ல  எ த்  லமாகேவா ெதாடர்  ெகாள்ளலாம். 
 

ப் : கவனச் தறல்கள் அல்ல  ற தைடகள் இந்த ழ்ப்ப தல் ெசயைல தாமதப்ப த்த 
அ ம க்க ேவண்டாம். நம  ந ன ச தாயத் ல், ெதாைலேப , அஞ்சல் ேசைவ, 

ன்னஞ்சல் மற் ம் ஞ்ெசய்  ஆ யவற் டன் மற்றவரக்ைள ைரவாக ெதாடர்  
ெகாள்ளலாம். 
 
உங்கள் ைவ ஒ  நம்பகமான ஸ்தவ நண்ப டன் ப ரந்்  ெகாள் ங்கள், 
உங்க டன் ட்டாளியாக ெஜ க் ம்ப  ேகட் க்ெகாள்வேதா , இந்த அரப்்பணிப்ைபப் 

ன்பற்ற அவரக்ள் உங்க க்  ெபா ப்பாக இ க்க ேவண் ம்.  
 

ப் : நீங்கள் அநீ  இைழத்தவர ்காலமா  டட்ால் என்றால், உங்கள் அ க்ைக தல் 
லமாக ேதவனிடம் ெசல்ல ேவண் ம். 
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3. கரத்்தரிட ம் அவ ைடய வாரத்்ைத ம் ெஜபத் ம் ேநரத்ைதச ்

ெசல ங்கள்… 
 
மன்னிப்  ேகாராத  அல்ல  ெகா க்காத ன் பல எ ரம்ைறயான ைள களில் ஒன்  
ேதவ டனான தைடயாக இ க் ம் ஒ  உறவா ம். கரத்்த க்  ஸ்ேதாத் ரம். அவர ்நம்ைம 

ட்  ஒ ேபா ம் ல வ ல்ைல அல்ல  நம்ைம ைக வ ல்ைல. ஆனால் நம் ைடய 
ெசாந்த இ தயம் தான் ளிரச்் யாக, அன ல்லாமல் வளரந்் , ேதவைன ரிந்ததாக 
உணர் ற , இதனால் அவ டனான நம் ைடய ெந க்கம் பா க்கப்ப ற . இ  நம் 
வாழ் ல் மன்னிப்ைபக் கைடப் க் ம்ப  நம்ைமத் ண் வதற்காக ேதவன் வ வைமத்த 
ஒ  ைள  என்  நான் வா க் ேறன். 
 

“ தலாவ  ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத ம் அவ ைடய நீ ைய ம் ேத ங்கள், 
அப்ெபா  இைவகெளல்லாம் உங்க க் க் டக் ெகா க்கப்ப ம். ஆைகயால், 
நாைளக்காகக் கவைலப்படா ங்கள்; நாைளயத் னம் தன் ைடய 
ைவக க்காகக் கவைலப்ப ம்; அந்தந்த நா க்  அ ன ன் பா ேபா ம் -
மத்ேத  6:33 

 

ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் ப ப்பதன் ல ம், ெஜபத் ம் யானத் ம் ன ம் 
ேநரத்ைத ெசல ட உங்கள் ரம்ானத்ைத எ ங்கள்.  
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
4. உங்கள் பாவங்க க்காக உ வாக்கப்பட்ட ைவ மற் ம் இேய ன் யாக 

ந்தைதைய எண் ங்கள்.  
 

“ஏெனனில், ற்காலத் ேல நா ம் த் ன ம், ழ்ப்ப யாதவரக் ம், 
வ தப்  நடக் றவரக் ம், பல த இசை்சக க் ம் இன்பங்க க் ம் 
அ ைமப்படட்வரக் ம், ரக்் ணத்ேதா ம் ெபாறாைமேயா ம் 

வனம்பண் றவரக் ம், பைகக்கப்படத்தக்கவரக் ம், ஒ வைரெயா வர ்
பைகக் றவரக் மா ந்ேதாம். நம் ைடய இரடச்கரா ய ேதவ ைடய 
தைய ம் ம ஷரே்ம ள்ள அன் ம் ரசன்னமானேபா , நாம் ெசய்த நீ ன் 

ரிையகளினி த்தம் அவர ் நம்ைம இரட் யாமல், தம  இரக்கத் ன்ப ேய, 
ம ெஜன்ம க் னா ம், பரி த்த ஆ ைடய தாக் த னா ம் 
நம்ைம இரட் த்தார”் - த்  3: 3-5  

 
இப்ேபா  ஒ  நி டம் எ த் , உங்க க்காக இேய  ெசய்த எல்லாவற் ற் ம் அவ க்  
நன்  ெசால் ங்கள்: உங்கள் எல்லா பாவங்கைள ம் மன்னித்ததற்காக; உங்கைள 
அவ ைடய சாயலாக மாற் வதற்கான அவ ைடய சரியான ட்டத் ற்காக; அவ ைடய 
பரி த்த ஆ ன் பரி க்காக நன்  ெச த் ங்கள். 

 
நீங்கள் மன்னிக்க ேவண் ம் என்றால் 
 
1. ஒ  நப க்ேகா அல்ல  நபரக் க்ேகா ழ்ப்ப வதற் ம் மன்னிப்பதற் ம் 

வ ைமக்காக ேதவனிடம் ெஜ ங்கள், ேக ங்கள்.  
 

“இேய  அவரக்ைள ேநாக் : நீங்கள் சந்ேதகப்படாமல் 
வாச ள்ளவரக்ளா ந்தால், இந்த அத் மரத் ற் ச ் ெசய்தைத நீங்கள் 

ெசய்வ மல்லாமல், இந்த மைலையப்பாரத்் : நீ ெபயரந்்  ச த் ரத் ேல 
தள் ண் ேபா என்  ெசான்னா ம் அப்ப யா ம் என் , ெமய்யாகேவ 
உங்க க் ச ்ெசால் ேறன் - மத்ேத  21:21 
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மைலகைள ெபயரப்்பதற்கான பலத்ைத நமக்  அளிப்பதாக ேதவன் வாக் த்ததம் 
பண்ணி க் றார். ஒ ேவைள உங்கள் மைலயான  எெவெரஸ்ட் கரம் 
ேபான்றதாக இ க்கலாம்! 
 

“"நான் ேதவ க்  ன்பாக என்ைனப் பாரக்் ம்ேபா ம், கல்வாரி ல் என் 
ஆ ரவ் க்கப்பட்ட கரத்்தர ் எனக் ச ் ெசய்தைத உண ம்ேபா ம், நான் 
யாைர ம் மன்னிக்கத் தயாராக இ க் ேறன், என்னால் அைதத் த க்க 

யா . அைத நி த்த நான் ட ம்ப ல்ைல.” 
- . ஆர.் மாரட்் ன் லா ட்-ேஜான்ஸ் 

 
நாம் மற்றவரக்ைள மன்னிப்ப  ேதவ ைடய தத்ம் என்பைத நாம் அ ேவாம், எனேவ 
மன்னிப்பதற்கான பலத்ைத நாம் ேதவனிடம் ேகட்டால், அ  நமக்  அ ளப்ப ம் என்  
நாம் வா க்கலாம். 

 
 
2. உங்கள் மன்னிப்ைப அந்த நபர் அல்ல  அந்த நபரக் டன் ெதாடர்  ெகாள் ங்கள். 

  
“நாம் எைதயா ம் அவ ைடய த்தத் ன்ப  ேகட்டால், அவர ் நமக் ச ்
ெச ெகா க் றாெரன்பேத அவைரப் பற்  நாம் ெகாண் க் ற ைதரியம்” - 1 
ேயாவான் 5:14 
 
“ஆனப யால் சமாதானத் க்க த்தைவகைள ம், அந்நிேயாந்நிய பக் த்  
உண்டாக்கத்தக்கைவகைள ம் நாடக்கடேவாம் - ேராமர ்14:19 

 
 

உந் தல் ெப ங்கள்! 
 

மத்ேத  22: 36-40-ல், கரத்்தரா ய இேய  இந்த ேகள் க்  ப லளிக் ம் ேபா  ஒ  
க் யமான உண்ைமைய ெவளிப்ப த் னார:் “ேபாதகேர, நியாயப் ரமாணத் ேல எந்தக் 

கற்பைன ரதானமான ?” என்  ேகட்டான். “இேய  அவைன ேநாக் : உன் ேதவனா ய 
கரத்்தரிடத் ல் உன்  இ தயத்ேதா ம் உன்  ஆத் மாேவா ம் உன்  மனேதா ம் 
அன் வாயாக; இ  தலாம் ரதான கற்பைன.  இதற்  ஒப்பா க் ற இரண்டாம் 
கற்பைன என்னெவன்றால், உன்னிடத் ல் நீ அன் வ ேபாலப் றனிடத் ம் 
அன் வாயாக என்பேத. இவ் ரண்  கற்பைனகளி ம் நியாயப் ரமாணம் ைம ம் 

ரக்்க தரிசனங்க ம் அடங் க் ற ” என்றார.்  
 
ேதவன் நம்ைம மன்னிக்க ேவண் ம் என்  நாம் ம் ேறாம், உண்ைமயாகேவ, நாம் 
மன்னிப்  ேகட்பைத வழக்கமாக ெகாண்  அைத சாரந்்  இ க் ேறாம். ேதவன் தம் ைடய 
அன்ைப நமக் க் காட் றார,் இதற்  ம ெமா யாக, த ல் அவைர ேந ப்பதன் 

ல ம் ன்னர ் மற்றவரக்ைள ேந ப்பதன் ல ம் நாம் ப லளிக்க ேவண் ம். இந்த 
வசனம் மற்றவரக்ளிடம் நாம் அன்  காட் ம்ேபா  அ  ஒ ேபா ம் ேதவ ைடய 

த்தத் டேனா, அல்ல  நம்  இ க் ம் அவ ைடய த்தத் டேனா ரண்ப ம் என்  
றாமல், மற்றவரக் க்  நாம் காட் ம் எல்லா அன் ம் அவ க் க் ழ்ப்ப த ன் 

எல்ைலக் ள் இ க்க ேவண் ம் என்ற ற . ேதவ க்கான நம் ைடய ழ்ப்ப த ல் 
நம் ைடய ெசாந்த ஆைசகைளேயா மற்றவரக்ைள ப் ப்ப த் வதற்கான 

ப்பத்ைதேயா நாம் ைவக்க டா . 
 
மத்ேத  5:22 இவ்வா  ற , “நான் உங்க க் ச ் ெசால் ேறன்; தன் சேகாதரைன 
நியாய ல்லாமல் ேகா த் க்ெகாள்பவன் நியாயத் ரப்் க்  ஏ வா ப்பான்; தன் 
சேகாதரைன ணெனன்  ெசால் றவன் ஆேலாசைனச ் சங்கத் ரப்் க்  
ஏ வா ப்பான்; டேன என்  ெசால் றவன் எரிநரகத் க்  ஏ வா ப்பான்”.  
 
இந்த வசனத் ல் உள்ள ெசாற்க க்  ல ெதளிைவக் ெகாண்  வ ேவாம். “தன் 
சேகாதர டன் ேகாபப்ப வ ” என்றால்; ந்தைன ேலா, வாரத்்ைத ேலா, ெசய ேலா 
ஒ வைர அன்பற்ற ைற ல் நடத் தலா ம். ஒ  மைன , ழந்ைத, நண்பர,் ஊ யர,் 
அல்ல  ஒ  அந்நியன் ஆ ேயாைர அன்பற்ற ைற ல் நடத் வ ம், ஒப் ரவா தைல 
ேத வைத ட, அவரக்ளின் நடத்ைதைய மன்னிப்பைத ட, சாக் ப்ேபாக்  ெசால்வ  
இன்ைறய வா களிைடேய எவ்வள  ம வாக டக் ற ?  
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ராகா என்ற வாரத்்ைத ன் அரத்்தம் ஒ வைர இ ப த் தல், நியாயத் ரப்்பளித்தல், 
அல்ல  அவரக்ள் ஏேதா ஒ  தத் ல் உங்கைள ட பயனற்றவரக்ள் அல்ல  

ைறவானவரக்ள் என்  நம் வ . ட்டாள் என்ற ெசால் க்  தார் க ரீ யாக பயனற்றவர,் 
இரட் ப் ன் த யற்றவர ் என்  ெபா ள். இைவெயல்லாம் பல வா கள் ஏேதா ஒ  
காரணத் ற்காக மற்றவரக்ைள இலக்காகக் ெகாண்ட க ைமயான ற்றசச்ாட் களா ம். 1 
ெகாரிந் யர ் 6: 20 ல் “ ரயத் க் க் ெகாள்ளப்பட் ரக்ேள; ஆைகயால் ேதவ க்  
உைடயைவகளா ய உங்கள் சரீரத் னா ம் உங்கள் ஆ னா ம் ேதவைன 
ம ைமப்ப த் ங்கள்” என்  கரத்்தர ் றார.் 
 
நாம் ம ைமப்ப த்த ேவண் ம் அல்ல  ேவ தமாகக் வெதன்றால், ஸ் ைவ 
அைனவ க் ம் லக்  இல்லாமல் ர ப க்க ேவண் ம். ஸ் ைவப் 
ேபான் ல்லாத, அல்ல  மற்றவரக்ள்  அன் ல்லாத, அல்ல  பயந்த எண்ணங்கள் அல்ல  
நடத்ைதகைள ெகாண் ப்ப  ெபா த் க்ெகாள்ள யாதைவகள், மட் மல்லாமல் 
ேதவனிடத் ம், அந்த நபரக்ளிட ம் மனந் ம்ப ேவண் ய  அவ யமா ற . 
“ஆைகயால், நீ ப டத் னிடத் ல் உன் காணிக்ைகையச ் ெச த்த வந் , உன்ேபரில் உன் 
சேகாதர க் க் ைற உண்ெடன்  அங்ேக நிைன வாயா ல், அங்ேகதாேன 
ப டத் ன் ன் உன் காணிக்ைகைய ைவத் ட் ப் ேபாய், ன்  உன் சேகாதரேனாேட 
ஒப் ரவா , ன்  வந்  உன் காணிக்ைகையச ்ெச த் ” என்  மத்ேத  5: 23-24 ற . 
 
நாம் எப்ேபா  ப டத் ற் ச ் ெசல் ேறாம்? இ  இேய டனான நம் ைடய 
ஐக் யத்ைத ம், ெஜபத் ம் ஸ்ேதாத் ரத் ம் நம் ைடய ேநரத்ைத ெசல வைத 
மற் ம் அவரிடம் மன்றா தைலக் க் ற . இ  நம் ைடய அன்றாட பக் ச ்ெசயல்க ம் 
அவரிடத் ல் நிைலத் க்க ேவண் ெமன்ற ப்ப மா ம். “நாேன ராட்சசெ்ச , நீங்கள் 
ெகா கள். ஒ வன் என்னி ம் நான் அவனி ம் நிைலத் ந்தால், அவன் ந்த கனிகைளக் 
ெகா ப்பான்; என்ைனயல்லாமல் உங்களால் ஒன் ம் ெசய்யக் டா . ஒ வன் என்னில் 
நிைலத் ரா ட்டால், ெவளிேய எ ண்ட ெகா ையப்ேபால அவன் எ ண்  
உலரந்் ேபாவான்; அப்ப ப்பட்டைவகைளச ் ேசரத்் , அக் னி ேல ேபா றாரக்ள்; 
அைவகள் எரிந் ேபா ம்” என்  ேயாவான் 15: 5-6 ற .  நிைலத் த்தல் என்றால் 
அவேரா  வாழ்வ ; பரி த்த ஆ யானவரின் ஆலயம் என்ற நிைலயான ப் ணர் டன் 
வாழ்வதா ம். நாம் அைதச ் ெசய்தால், அ க பலைனத் த ேவாம் என்  அந்த வாரத்்ைத 

ற , ஏெனன்றால் அவ ைடய ைப ன்  நாம் எ ம் ெசய்ய யா . ஆகேவ, 
ப டத் ற் ச ்ெசல்வ  என்ப  இேய டனான நம் ைடய ஐக் யம் மற் ம் கனிகைளத் 
த வதற் ம் அவ ைடய த்தத் ற் க் ழ்ப்ப வதற் ம் ேதைவயான ைபையப் 
ெப வதற்கான நம  றைனக் க் ற . 
 
ஒ வரிடம் மன்னிப்ைப ேகட்பதன் லேமா அல்ல  ெகா ப்பதன் லேமா, 
கடைமப்பட் க்ைக ல் அவ ைடய ஆ ரவ்ாதத்ைத ம் ைபைய ம் எ ரப்ாரக்் ம் 

ன் இ ல் தலாவதாக ெதளி  ெபற ேவண் ம் என்  ேதவன் றார.் மத்ேத  5: 23-ல் 
றப்பட் ள்ள காணிக்ைககள் யாைவ? “ஆைகயால், நீ ப டத் னிடத் ல் உன் 

காணிக்ைகையச ் ெச த்த வந்  …” தரக்ள் ஆலயத் ற்  ெசன்  ப வ  தங்கள் 
பாவங்க க்  பரிகாரம் ெசய்வதன் ஒ  ப யாக இ ந்த  என்ப  நமக் த் ெதரி ம். 
இன்  நம் ைடய காணிக்ைககள் அவைரப் ேபாற் வ , தசமபாகம், ஆராதைன, 

ழ்ப்ப தல், அவ க் ச ்ெசய் ம் ஊ யம் ெசய்வ  ேபான்றைவ என்றா ம், நீங்கள் யாேரா 
ஒ வ டன் ஒப் ரவா றதற்  கடைமப்பட் ந்தால், இந்த காணிக்ைககைளப் 
ெபறமாட்ேடன் என்  இேய  னார.் 
 
” கரத்்த ைடய சத்தத் ற் க் ழ்ப்ப றைதப்பாரக்் ம், சரவ்ாங்க தகனங்க ம் 
ப க ம் கரத்்த க் ப் ரியமா க் ேமா? ப ையப்பாரக்் ம் ழ்ப்ப த ம், 
ஆட் க்கடாக்களின் நிணத்ைதப்பாரக்் ம் ெச ெகா த்த ம் உத்தமம்” என்  1 
சா ேவல் 15:22 ற . ஆகேவ, ேதவ க்  ஊ யஞ்ெசய்த ம், ேவைல ெசய்த ம் இந்த 

க்கைல சரிெசய்யா  என்பைதக் காண் ேறாம். 
 
 “ஆைகயால், நீங்கள் இந்த அப்பத்ைதப் த் , இந்தப் பாத் ரத் ல் 
பானம்பண் ம்ேபாெதல்லாம் கரத்்தர ் வ மள ம் அவ ைடய மரணத்ைதத் 
ெதரி க் ரக்ள். இப்ப க்க, எவன் அபாத் ரமாய்க் கரத்்த ைடய அப்பத்ைதப் த் , 
அவ ைடய பாத் ரத் ல் பானம்பண் றாேனா, அவன் கரத்்த ைடய சரீரத்ைத ம் 
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இரத்தத்ைத ம் த் க் ற்ற ள்ளவனா ப்பான். எந்த ம ஷ ம் தன்ைனத்தாேன 
ேசா த்த ந் , இந்த அப்பத் ல் த் , இந்தப் பாத் ரத் ல் பானம் பண்ணக்கடவன். 
என்னத் னாெலனில் அபாத் ரமாய்ப் ேபாஜனபானம் பண் றவன், கரத்்த ைடய சரீரம் 
இன்னெதன்  நிதானித்  அ யாத னால், தனக்  ஆக் ைனத் ரப்்  வ ம்ப  
ேபாஜனபானம் பண் றான். இ னி த்தம், உங்களில் அேநகர் பல ன ம் 

யா ள்ளவரக் மா க் றாரக்ள்; அேநகர் நித் ைர ம் அைடந் க் றாரக்ள். 
நம்ைம நாேம நிதானித்  அ ந்தால் நாம் நியாயந் ரக்்கப்பேடாம். நாம் 
நியாயந் ரக்்கப்ப ம்ேபா  உலகத்ேதாேட ஆக் ைனக் ள்ளாகத் ரக்்கப்படாதப க் , 
கரத்்தராேல ட் க்கப்ப ேறாம்” என்  1 ெகாரிந் யர ்11: 26-32 ஆ ய வசனங்கள் நாம் 

ந் ல் பங் க்ெகாள்வதற்  ன் நிதானித்  பாரக்் ம்ப  ற . 
 

ஸ்தவரக்ள் அவரக்ள் கசப் டன் இ க் றாரக்ளா அல்ல  ஒ வ க்  எ ராக பாவம் 
ெசய் க் றாரக்ளா என்பைத த ல் ேசா த் ப் பாரக்்காமல், தங்கள் இ தயத்ைத 
ஆராயாமல், அந்த நப டன் அல்ல  நபரக் டன் சமரசம் ெசய்யத் ட்ட டாமல் சைப ன் 

ந் ல் எத்தைன ைற பங் ப் ெபற் க் றாரக்ள்? 
 

ஒப் ரவா தல் என்ற ெசால் க்  ஒ வரின் உணர் கைள அல்ல  மற்ெறா வைர ேநாக் ய 
கண்ேணாட்டத்ைத மாற் வதற்  ஷயங்கைளச ்சரியாகச ்ெசய்வதா ம்; அல்ல  ெச த்த 
ேவண் ய கடைன ெச த் வதா ம் என்  ெபா ளா ம்.  
 
ேராமர ் 13:8 “ஒ வரிடத் ெலா வர ் அன் ற கடேனயல்லாமல் மற்ெறான் ம் 
ஒ வ க் ம் கடன்படா ங்கள். றனிடத் ல் அன் றவன் நியாயப் ரமாணத்ைத 
நிைறேவற் றான்." ஸ்தவரக்ளா ய நாம் மற்றவரக் க்  கடைமப்பட் க் ேறாம் 
என்  ேதவேன றார:் ந்தைன, ெசால் மற் ம் ெசய ல் அவரக்ைள ேந க்க ேவண் ம் 
என்  ேராமர ்13:8 நமக்  ெசால் ற , நம்ைம காயப்ப த் யவரக்ைள மன்னிப்ப ம் இ ல் 
அடங் ம்; பல ஸ்தவரக்ள் யாேரா ஒ வரிடம் ப வாங் தல், மனக்கசப்  அல்ல  
மன்னிக்காத தன்ைமைய ெகாண் க் றாரக்ள். இந்த நபர ் இ வைர அதற்  த யான 

ைள கைள ெச த்தா னா ம், அல்ல  அவரக்ளின் நடத்ைதக்  எந்தப் ெபா ப்ைப ம் 
ஏற்காத னா ம் இந்த மனகசப் ன் உணர் க க்  அைடக்கலம் ெகா ப்பைத அவரக்ள் 
நியாயப்ப த் றாரக்ள். 
 
இ  எல்லா மக்களின் வாழ் ம் உண்ைமயாக இ க் ற : மற்றவரக்ளால், நம்ைம ேந க்க 
ேவண் யவரக்ளால் ட நாம் பா க்கப்ப ேவாம். நம் ெபற்ேறார,் உடன் றப் கள், 

ைணவரக்ள், மாமாக்கள், அத்ைதகள், நண்பரக்ள், ேபாதகரக்ள், ஆ ரியரக்ள் 
ேபான்றவரக்ள் நம்ைம அ யாம ம் / அல்ல  ேவண் ெமன்ேற காயப்ப த்தலாம். 
 
மன்னிப்  என்ற ெசால் ஒ  ைனசெ்சால் அல்ல  ெசயல் ெசால். ேதவன் இப்ேபாேத 
உங்களிடம் ேப வதற்  அவ ைடய வாரத்்ைதையப் பயன்ப த் றார,் 
ெசயல்ப வதற்கான உண்ைமைய ெவளிப்ப த் றார.் மன்னிப்ப  ஒ  எளிதான காரியம் 
அல்ல, எனேவ நீங்கள் தனியாக நிற்க யற் க்கக் டா , ஆனால் ஒ  ரச்் ள்ள 

ஸ்தவ நண்பர,் மைன  அல்ல  ெஜப பங் தாரரின் ஆதரைவ ம் ெபா ப் ணரை்வ ம் 
ேத ங்கள். 

 
அந்த நபைர மன்னிப்பதற்கான அல்ல  ேதவன் உங்க க்  ெவளிப்ப த் ம் ஒ  நபரிடம் 
மன்னிப்  ேகடக் உங்கள் அரப்்பணிப்ைப எ ங்கள். ெதாடர் க்  ஒ  காலக்ெக ைவ 
உங்க க் க் ெகா ங்கள், எனேவ நீங்கள் அைதத் தள்ளி ைவக்க ேவண்டாம்! 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
“ம ஷ ைடய தப் தங்கைள நீங்கள் அவரக் க்  மன்னித்தால், உங்கள் 
பரம தா உங்க க் ம் மன்னிப்பார”் - மத்ேத  6: 

 
ல சந்தரப்்பங்களில், ட்டத்ைத ெசயல்ப த் தல், பயணச ்ெசல , உங்க க்  பா காப்  

அல்ல  நீங்கள் ெசால்ல ேவண் யைத மற்றவரின் ஏற் க்ெகாள் ம் றன் ஆ யவற் ன் 
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காரணமாக, ஒ  க தம், ன்னஞ்சல், அல்ல  ெதாைலேப  அைழப்  ஆ யைவ இைத 
நிைறேவற்ற உங்க க்  றந்த வ யாக இ க்கலாம். 

‘ 
 

 
ேப ம்ேபா  அல்ல  எ த் ல் ெதாடர்  ெகாள் ம்ேபா  இந்த ஷயங்கைள மன ல் 

ைவத் க்ெகாள் ங்கள்: 
 

 
1. உங்கைள ேந க் ம் மற் ம் கவனித் க்ெகாள் ம் உங்கள் பரேலாகத் 

தகப்ப க் க் ழ்ப்ப தலால் இைதச ் ெசய் ரக்ள். மன்னிக்காத ன் ைளவாக 
நீங்கள் அ ப த்  வ ம் அ ைமத்தனம் மற் ம் அடக் ைற ந்  நீங்கள் 

பட ேவண் ம் என்  அவர ் ம் றார.் 
 
2. உங்க க்  எ ரான அவரக்ள் ெசய்த ற்றத் ன் ஒவ்ெவா  வரத்ைத ம் நீங்கள் 

ஒத் ைக பாரக்்க ேவண் ய ல்ைல. பல ைற, ப்பாக ெபற்ேறாைர மன்னிக் ம் 
ேபா , அவரக்ள் உங்கைள காயப்ப த் ம்ப  ெசய்தெதன்ன என்பைதப்பற்  
அவரக் க்  ஒன் ம் ெதரியா . மற்ற சந்தரப்்பங்களில், பா யல், உடல் அல்ல  
உணரச்்  ரீ யான ஷ் ரேயாகம், பா யல் பலாத்காரம், ெபற்ேறார,் நண்பர ் அல்ல  
மைன யால் ைக டப்ப தல், உங்க க்  எ ராகப் ேபசப்ப ம் அவ  ேபான்ற 

ற்றங்கள் அப்பட்டமாக இ ந் க்கலாம். ன்னர ் நீங்கள் ஏன் மன்னிக்க ேவண் ம் 
என்பைத பற்  இன் ம் ெதளிவாக இ க்க ேவண் ம்.  

 
3. மற்றவரக்ைள அவரக் ைடய ற்றங்க க்  ெபா ப்ேபற் க் ெகாள் ம்ப  

கட்டாயப்ப த்த யற் க்கா ரக்ள். ழ்ப்ப ம்ப  ேதவன் உங்கைள 
அைழத் க் றார,் வழக் ைரஞராகேவா, ந வர ் மன்றமாகேவா, நீ ப யாகேவா 
அல்ல  அவரக்ள் ெசய்த  தவ  என்  அ க்ைக ெசய்ய யற் க்கேவா டா !  

 
4. க்கமாக இ க்கட் ம். பல சந்தரப்்பங்களில், அ க அள லான உணரச்்  

காரணமாக, நாம் ெசால்ல வந்த க த் க்கைள ெசால்லாமல் ேவ  ஷயங்கைளச ்
ெசால்வைதக் நாேம காணக் ம், இப்ப  ெசய்வ  உைரயாடல், அல்ல  ட்டம், க தம் 
ஆ வற் ன் ேநாக்கத்ைத உண்ைம ல் ைறம ப் ற்  உட்ப த் ேறாம்.   

 
5. இ யாக (ெபா த்தமாக இ ந்தால்), அவரக்ளிடம் கசப் ணரை்வ 

ஏற்ப த் யதற்காக உங்கைள மன்னிக்கச ் ெசால் ங்கள். அவரக்ள் ெசய் ப்ப  
தவறான  மற் ம் ண்ப த்தக் ய  என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள், 
ஆனால் கசப் ம் மன்னிக்காத தன்ைம ம் அதற்  சமமான தவறா ம். 

 
 “என் ேசஷத் ன்ப ேய, ேதவன் இேய ஸ் ைவக்ெகாண்  
ம ஷ ைடய அந்தரங்கங்கைளக் த்  நியாயத் ரப்் க் ெகா க் ம் நாளிேல 
இ  ளங் ம்”- ேராமர ்2:16 
 
“ஆைகயால், மற்றவரக்ைளக் ற்றவாளியாகத் ரக்் றவேன, நீ யாரானா ம் சரி, 
ேபாக் செ்சால்ல உனக்  இட ல்ைல" - ேராமர ்2: 1 

 
“"நான் எந்த அள ற்  மற்றவரக்ைள மன்னிக்க தயாராக இ க் ேறன் 
என்ப , என் தந்ைத ன் மன்னிப்ைப நான் தனிப்பட்ட ைற ல் 
எவ்வளவாக அ ப த் க் ேறன் என்பதற்கான ெதளிவான 
அ யா ம்." - ப் ெகல்லர ்
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மன்னிப்பதற்கான உங்கள் அரப்்பணிப்ைபப் ேப தல் 
 
 

நீங்கள் மன்னித்த நபர,் அவர ் அேநகமாக ஒ  ெபற்ேறார,் தந்ைத / மா யார,் உங்கள் 
ழந்ைத அல்ல  வாழ்க்ைகத் ைண ேபான்ேறாராக இ க்கலாம். அவரக்ள் உங்கள் 

வாழ்க்ைக ன் வழக்கமான ஒ  ப யாக ெதாடரந்்  இ க்கலாம்; இ ேபான்ற நிைல ல், 
நீங்கள் மன்னிப்  ேகட்டப் ன் அல்ல  அவரக்ைள மன்னித்தப் ன் ஆ க் ம் 
மாம்சத் ற் ம் இைட ல் ஒ  ேபாராட்டத்ைத நீங்கள் சந் க்க ேநரி ம். 

 
“ஆ ன் கனிேயா, அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ யெபா ைம, தய , 
நற் ணம், வாசம். சாந்தம், இசை்சயடக்கம்; இப்ப ப் பட்டைவக க்  

ேராதமான ரமாணம் ஒன் ல்ைல. ஸ் ைடயவரக்ள் தங்கள் 
மாம்சத்ைத ம் அ ன் ஆைச இசை்சகைள ம் ைவ ல் 
அைறந் க் றாரக்ள். நாம் ஆ னாேல ைழத் ந்தால், ஆ க்ேகற்றப  
நடக்க ம்கடேவாம். ண் கழ்ச் ைய ம்பாம ம், ஒ வைரெயா வர ்ேகாப 

ட்டாம ம், ஒ வரே்மல் ஒ வர ்ெபாறாைமெகாள்ளாம ம் இ க்கக்கடேவாம்" -
கலாத் யர ்5: 22-26  

 
மன்னிப் ன் அ பவம் உங்கைள மாற் ட்ட , ஆனால் அ  அவரக்ைள மாற்ற ேவண் ய 
அவ ய ல்ைல. அரப்்பணித்தல் மற் ம் ழ்ப்ப த க்கான இந்த இடத் ற்  உங்கைள 
அைழத்  வந் , ேதவன் உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ஒ  ெபரிய ெவற் ையப் ெபற் க் றார;் 
இ ப் ம், அவரக்ளின் நிைல மற் ம் / அல்ல  அவரக்ளின் ணிசச்லான ஆ ைம 
மாறாமல் இ க்கலாம்! அவரக்ள் ெதாடரந்்  உங்களிடம் கசப்ைபக் ெகாண் க்கலாம்; 
இந்த ழ்நிைல ல் உங்கள் இரக்கம் மற் ம் மன க்கத் ன் பாைத ல் ெதாடர 
ேதவ ைடய வல்லைமக்காக ஒ ேவைள ன ம் ேதவைன ேதட ேவண் யதாக இ க் ம். 

 
உதாரணமாக, நீங்கள் க ைமயாக ம் அன்பற்றவராக ம் இ ந்த உங்கள் ெபற்ேறாைர 
மன்னிக் ரக்ள் என்றால் கசப்ைபக் வளரத்் க்ெகாண்டதற்காக உங்கைள மன்னிக் ம்ப  
அவரக்ளிடம் ேக ங்கள், ஆனா ம் அவரக்ள் ெதாடரந்்  க ைமயானவரக்ளாக ம் 
அன்பற்றவரக்ளாக ம் இ க்கக் ம். கடந்த காலத் ல் நீங்கள் அவரக் க்  ெசய்த 

தத் ல் உங்கள் மாம்சம் எ ர் ைனயாற்ற ம்பலாம், ஆனால் நீங்கள் ஒ  நி டம் 
அவரிடம் அரப்்பணிக் ம்ேபா  உங்கள் வாழ்க்ைக ல் அவ ைடய பலைனத் தர ேதவன் 
உண்ைம ள்ளவராக இ ப்பார.் 

 
“ஏெனனில், மாம்சத்ேதா ம் இரத்தத்ேதா மல்ல, ைரத்தனங்கேளா ம், 
அ காரங்கேளா ம், இப் ரபஞ்சத் ன் அந்தகார ேலாகா ப கேளா ம், 
வானமண்டலங்களி ள்ள ெபால்லாத ஆ களின் ேசைனகேளா ம் நமக் ப் 
ேபாராட்டம் உண் " - எேப யர ்6:12 

 
மன்னிப்ப ள்ள உங்கள் ழ்ப்ப த னால் மற்ற நபர ்அல்ல  நபரக்ள் மாற மாட்டாரக்ள் 
என்பைத நீங்கள் நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம். அவரக்ள் தங்கள் வாழ்க்ைகைய 
கரத்்தரிடம் ஒப்பைடக் ம் வைர, அவரக்ள் மாற்ற யா . ேதவனால் மட் ேம நம் 
இ தயங்கைள மாற்  நம் மனைதப் ப் க்க ம், ஆனால் நாம் அவரிடம் 
அரப்்பணிக் ம்ேபா  தான் இ  நடக் ம். 

 
நாம் ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  ஆ க் ரிய த்தத் ல் ஈ ப ேறாம். எ ரியா ய சாத்தான், 
நீங்கள் ேதவ க் க் ழ்ப்ப வைத ம்ப ல்ைல அல்ல  பாவத்ைத ெவன்ெற ப்பைத 

ம்ப ல்ைல; ஆைகயால், அவன் கடந்த கால நிைன கள், ய எண்ணங்கள், ெபாய்கள், 
ேசாதைனகள் மற் ம் கண்டனங்க டன் உங்கள் மனைதத் தாக் வான். நீங்கள் மன ய 
கட் ப்பாடை்டக் கைடப் க்க ேவண் ம், நீங்கள் எைத, யா டன் ேபாரா ரக்ள் 
என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்! 
 

“நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டா ம் பாவஞ்ெசய்யா ங்கள்; ரியன் 
அஸ்த க் றதற்  ன்னாக உங்கள் எரிசச்ல் தணியக்கடவ ; சா க்  
இடங்ெகாடாம ம் இ ங்கள்" - எேப யர ்4: 26,27 

 
இ தான் நாம் வா ம் வாழ்க்ைக ன் சத் யம்! உங்கள் வாழ்க்ைக ல் தன் ைடய 
அ தளத்ைத இழப்பைத சாத்தான் ெவ க் றான். ேதவ ைடய சமாதானதை்த ம் 
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சந்ேதாஷத்ைத ம் ெகாள்ைளய க் ம் றைன அவன் இழந் ட்டான் என்ற க த்ைத 
அவன் ம்ப ல்ைல. 

 
 சாசானவன் என  வாழ்க்ைக ல் அவன  அ ைவ உண் ப் பண் வதற்  

அவ க்  வாய்ப் கைள வழங் வைத நான் எவ்வா  நி த் வ ? 
 
1. ேதவ ைடய வாரத்்ைதயால் உங்கள் மன ல் ைழ ம் ஒவ்ெவா  

எண்ணத்ைத ம் அவரிட ந் , உங்கள் மாம்சத் ந் , அல்ல  
எ ரி ட ந்  வந்ததா என்  ேசா க்க ம். 

 
“நாங்கள் மாம்சத் ல் நடக் றவரக்ளா ந் ம், மாம்சத் ன்ப  
ேபாரெ்சய் றவரக்ளல்ல.  எங்க ைடய ேபாரா தங்கள் மாம்சத் க் 
ேகற்றைவகளா ராமல், அரண்கைள நிர் லமாக் றதற்  ேதவபல ள்ளைவ 
களா க் ற . அைவகளால் நாங்கள் தரக்்கங்கைள ம், ேதவைன அ ற 
அ க்  ேராதமாய் எ ம் ற எல்லா ேமட் ைமைய ம் நிர் லமாக் , எந்த 
எண்ணத்ைத ம் ஸ் க் க் ழ்ப்ப யச ் ைறப்ப த்  

றவரக்ளா க் ேறாம்."- 2 ெகாரிந் யர ்10: 3-5 

 
“கைட யாக, சேகாதரேர, உண்ைம ள்ளைவகெளைவகேளா, 
ஒ க்க ள்ளைவகெளைவகேளா, நீ ள்ளைவகெளைவகேளா, 
கற் ள்ளைவகெளைவகேளா, அன் ள்ளைவகெளைவகேளா, 
நற் ரத்் ள்ளைவகெளைவகேளா, ண்ணியம் எ ேவா, கழ் எ ேவா 
அைவகைளேய ந் த் க் ெகாண் ங்கள்: - ப் யர ்4: 8 

 
2. ஒவ்ெவா  சந்தரப்்பத் ம் ெஜ ங்கள், ேதவ ைடய த்தத்ைதச ்ெசய்ய 

ேதவ ைடய வல்லைமையக் ேக ங்கள். 
 
“நீ ைம னாேல ெவல்லப்படாமல், ைமைய நன்ைம னாேல ெவல் "-ேராமர ்
12:21     
“பரி த்த ஆ ன் பலத் னாேல உங்க க்  நம் க்ைக ெப ம்ப க் , 
நம் க்ைக ன் ேதவன் வாசத் னால் உண்டா ம் எல்லா த 
சந்ேதாஷத் னா ம் சமாதானத் னா ம் உங்கைள நிரப் வாராக" - ேராமர ்15:13 

 
3. இேய ன் நாமத் ல் சாைச எ ரத்் , க ந் க் ெகாள் ங்கள்- ேபாரா ங்கள்! 

 
 “ ரதான தனா ய காேவல், ேமாேச ன் சரீரத்ைதக் த் ப் சா டேன 
தரக்் த் ப்ேப னேபா , அவைனத் ஷணமாய்க் ற்றப்ப த்தத் ணியாமல்: 
கரத்்தர ்உன்ைனக் க ந்  ெகாள்வாராக என்  ெசான்னான்"- தா 1: 9 
 
“ஆைகயால், ஏற்றகாலத் ேல ேதவன் உங்கைள உயரத்் ம்ப க் , அவ ைடய 
பலத்த ைகக் ள் அடங் ங்கள். அவர ்உங்கைள சாரிக் றவரானப யால், 
உங்கள் கவைலகைளெயல்லாம் அவரே்மல் ைவத் ங்கள். ெதளிந்த 

த் ள்ளவரக்ளா ங்கள், த் ங்கள்; ஏெனனில், உங்கள் 
எ ராளியா ய சாசானவன் ெகரச்் க் ற ங்கம்ேபால் எவைன 

ங்கலாேமா என்  வைகேத ச ் ற் த் ரி றான். வாசத் ல் 
உ யா ந் , அவ க்  எ ரத்்  நில் ங்கள்; உலகத் ள்ள உங்கள் 
சேகாதரரிடத் ேல அப்ப ப்பட்ட பா கள் நிைறேவ வ றெதன்  
அ ந் க் ரக்ேள" -1 ேப  5: 6-9 
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“… நீங்கள் எல்லாவற் ேல ம் ழ்ப்ப ந் க் ரக்ேளா என்  உங்கைளச ்
ேசா த்த ம்ப  இப்ப  எ ேனன், எவ க்  நீங்கள் மன்னிக் ரக்ேளா, 
அவ க்  நா ம் மன்னிக் ேறன்; ேம ம் எைத நான் மன்னித் க் ேறேனா, 
அைத உங்கள்நி த்தம் ஸ் ைடய சந்நிதானத் ேல 
மன்னித் க் ேறன். சாத்தானாேல நாம் ேமாசம்ேபாகாதப க்  அப்ப ச ்
ெசய்ேதன்; அவ ைடய தந் ரங்கள் நமக் த் ெதரியாதைவகள் அல்லேவ" - 2 
ெகாரிந் யர ்2: 9-11 

 
நீங்கள் ெவற் ையப் ெபற சா ன் ேபாரா தங்கைளப் பற்  நீங்கள் அ ந் க்க 
ேவண் ம் என்  ேதவன் ம் றார.் மன்னிக்க ம ப்பெதன்ப  ேதவ ைடய மக்கைள 
அ ைமத்தனத் ல் ைவத் க் ம்ப யான சாத்தானின் க சக் வாய்ந்த தந் ரங்களில் 
ஒன்றா ம்! சத் ன் வஞ்சகங்கைள ம் ெபாய்கைள ம் எ ரத்் ப் ேபாரா வதற்  
ேவதவசனங்கைளப் பயன்ப த் வ ன் க் யத் வத்ைத இேய  நமக் க் 
எ த் க்காட் க் றார ் (மத் 4: 4, 7, 10). ேதவ ைடய ேகாணத் ற்  எ ரான 
ேவதத் ற்  ஒவ்வாத எண்ணங்கைள ம், எந்தெவா  ேபாராட்டங்கைள ம், ஆய்  
ெசய்வதற்  ேமேல உள்ள ேவத வசனங்கைள ம் இந்த ஆய் ல் உள்ள பல வசனங்கைள ம் 
பயன்ப த்  ஒ  ெசயல் ட்டத்ைத ைவத் க்ெகாள் கள். ேவதவசனங்கைள எ த ல 3x5 

ட்  அட்ைடகைளப் பயன்ப த்த ம். ன்னர ் அவற்ைற உங்கள் சடை்டப் ைப ல் 
மந் ெகாண்  காைல ம் இர ம் அவற்ைற ம ப்பாய்  ெசய்  நிைன ல் ைவக்க 
யற் க்க ம். இந்த ேவதவசனங்கைள நீங்கள் ெஜ த்  மனப்பாடம் ெசய் ம்ேபா , 

சத் ற்  இேய  ெசய்த ப்ேபால, ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய உங்கள் இ தயத் ல் 
ைவத் க்ெகாள் ரக்ள் (சங் 119: 11), ேம ம் நீங்கள் ேவதத்ைத ேமற்ேகாள் காட்ட ம், 
சத் யத்ைத வ ப்ப த்த ம், ய எண்ணங்கைள மாற்ற ம் ம். சத் வானவன் 
இேய டம் ெபாய்கைள யப்ேபா , “எ க் றேத” (மத் 4: 4, 7) என்  இேய  
ெசான்னார,் ேம ம் ேவதத்ைத அவனிடம் ண் ம் ேமற்ேகாள் காட் னார,் நா ம் 
அவ்வாேற ெசய்ய ேவண் ம். சத் யம் எப்ேபா ம் ேமேலாங் ம்.  

 
 
நீங்கள் எல்ைலகைள வைரய க்க ேவண் ம் 
 
நீங்கள் மன்னிப்  ெகா க் ம்ேபா  அல்ல  ேகட் ம்ேபா , உங்கைள அவமரியாைதயாக ம் 
மற் ம் / அல்ல  க ைமயாக ம் நடத் ம் ேபாக் ந்  அந்த நபைர அ  க்கா  
என்பைத அ வ  க் யம். உதாரணமாக: நீங்கள் வளரந்்  வ ம் ேபா  உங்கள் தாய் க ம் 
க ைமயானவராகேவா அல்ல  தந் ரமாக ைகயா பவராகேவா இ ந் க்கலாம், நீங்கள் 

மணமா  ட்ைட ட்  ெவளிேய ெசன்றப்ேபா ம், அவர ் அப்ப ேய ெதாடரந்்  
ெசய் க்ெகாண் க்கலாம். அவைர மன்னித்த ற , நீங்கள் உற க்  எல்ைலகைள 
அைமக்கலாம்: “அம்மா, நான் உங்க டன் ஒ  உறைவ ம் ேறன், ஆனால் ல 
எல்ைலகைள வைரய க்க ேவண் ய  அவ யம். நீங்கள் என்னிடம் அன்பான ைற ல் ேபச 
ேவண் ம், நான் அவ்வாேற உங்க க் ம் ெசய்ேவன் என்  உ யளிக் ேறன். நம் ல் ஒ வர ்
மற்றவரக்ளிடம் இரக்க ல்லாத ஒன்ைறக் னால், ‘அ  நம்ைம ண்ப த் ம்’ என்ேறா 
மற் ம் / அல்ல  ‘அந்த ஷயத்ைதப் பற்  வ த்தப்ப ேறன் அல்ல  இப்ேபா  அைத பற்  
ேபச ேவண்டாம் என்  நான் ம் ேறன்’ என்ேறா றலாம், ன்னர ்நாம் மன்னிப்  ேகட்  
மற் ம் / அல்ல  அைதப் பற்  ேப வைத நி த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த எல்ைலகள் 

றப்ப மானால், அப்ேபா  நான் உறைவ ட்  ெவளிேயறலாம்/ ல நாடக்ள் நாம் ேபசாமல் 
இ க்கலாம். ” அம்மா நாம் இந்த உறைவ உண்ைமயாகேவ ெதாடர ம் னால் அதற்கான 
ஒேர வ  நாம் ஒ வைரெயா வர ்அன் வைத ம், ம ப்பைத ம் சாரந்் க் ற  என்  

றலாம். 
 
 
 மன்னிக்க ேவண் ய நபர் மரித் ட்டால் என்ன ெசய்வ ? நான் இன் ம் அவைர 

மன்னிக்க மா? 
 
அந்த கசப் ன் ெபா ள் மரித்  நீண்ட நாடக் க் ப் ற ம் அ  மனித இ தயத் ல் 
வாழ் ற . பல ஆேராக் யமற்ற நிைலைமகளி ள்ள ஆத் மாைவ ணப்ப த்த 
மன்னிப்ைப ஒ  சக் வாய்ந்த ம ந்தாக க வ  க ம் க் யம்; இந்த "ம ந்ைத" 
ெபற் க்ெகாள் ங்கள், ேதவன் உங்கைள ணப்ப த் வார,் உங்கள் ஆத் மாைவ 
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ெதாந்தர  ெசய் ம் அந்த ெவற் டங்கைள ம் நிரப் வார.் ஒ  ற்றவாளி ன் மரணம் 
ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய பயனற் ப்ேபாக ெசய்யா ; ேவதாகம மன்னிப் க்  நாம் 
ெசயல்ப வ  அவ யம். எனேவ நீங்கள் கரத்்தரிடம் அ க்ைக ட ெதாடங் ங்கள்: 
அ க்ைக தல் என்ப  ஒ வரின் தவறான ெசயல்கைள, தப் தங்கைள, அல்ல  
பாவத்ைத ஒப் க்ெகாள்வ  அல்ல  ெவளிப்ப த் வதா ம். உங்கள் அ க்ைக தைல 
உரத்த ர ல் ெவளி வ ம், நம்பகமான நண்பர,் மைன , ேபாதகர,் ஆேலாசகர ்
ேபான்ேறாரின் ன்னிைல ல் மரித்த நபரிடம் மன்னிப்  ெதரி ப்ப ம் உத யாக 
இ க் ம். 
 
 

உங்க க்  வ காட்ட ன்வ ம் ெஜபத்ைதப் பயன்ப த்த ம்:  
 
 
“ஆண்டவரா ய இேய ேவ, ைவ ல் மரித்ததற் ம், என் எல்லா பாவங்க க் ம் 
என்ைன மன்னித்தைமக் ம் நன் . இந்த நபர ் எனக்  ஏற்ப த் ய காயத் ற்  நான் 
மன்னிக்க ேவண் ம் என்ற உம் வாரத்்ைத டன் உடன்ப ேறன். மன்னிக் ம் இந்த 
வாரத்்ைதக க் க் ழ்ப்ப ந்  ேப வதற்கான பலத்ைத நான் உம் டம் ேகட் ேறன். 

 
நான் … க்  மன்னிக் ேறன் என  ேவதைனைய நீக் ட் , இவ்வள  காலமாக இந்த 
கசப்ைபப் த் க் ெகாண் ந்ததற்  என்ைன மன்னிக் ம்ப  ேகட் க்ெகாள் ேறன். 
இேய ன் நாமத் ல் ெஜ க் ேறன். ஆெமன்” ‘’ 
 
 
 நான் மன்னிக் ம் நபர் உறைவ சரிெசய்ய ம்ப ல்ைல என்றால் என்ன 

ெசய்வ ? 
 
ஒப் ரவா த ல் உங்கள் ப க்  மட் ேம நீங்கள் ெபா ப்  என்பைத நிைன ல் ெகாள்ள 
ேவண் ம். மற்ற நபரின் நிைலையப் ெபா ட்ப த்தாமல், நீங்கள் மன்னிப் க் ேகட்  
மன்னிப் க் ெகா ப்பதன் லம் ேதவ க் க் ழ்ப்ப ய ேவண் ம். மற்றவர ் உங்க க்  
மன்னிப்  வழங்க ம த் ட்டால் அல்ல  அவரக்ள் உங்களிடம் ெசய்த தவைற அவரக்ள் 
ஒப் க்ெகாள்ளா டட்ால், உங்கள் ழ்ப்ப த க்காக ேதவன் இன் ம் உங்கைள 
ஆ ரவ் ப்பார,் ேம ம் அவ ைடய சமாதானம், ைப மற் ம் இரக்கம் ஆ யவற்ைற 
உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ஊற் வார.் அ ைமத்தனத் ந்  அவ ைடய யா னத்ைத 
நீங்கள் இன் ம் அ ப ப் ரக்ள். 
 
மற்றவர ் என்ன ெசால்ல ேவண் ம் அல்ல  ெசய்ய ேவண் ம் என்  நீங்கள் எந்த 
எ ரப்ாரப்் கைள ம் ேதைவகைள ம் ைவத் க்ெகாள்ள யா , ஆனால் அைனத்ைத ம் 
கரத்்தரிடம் ஒப்பைடத் ட் , உங்கள் ழ்நிைலக க்  மத் ல் ெசயல்பட அவைர 

வா ங்கள். ழ்ப்ப தல் என்ற ெசயலால் பலர ்எ ரெ்காள் ம் ஒ  ெபரிய தனிப்பட்ட 
ேபார ்இ . 
 
நாம் நம் ைடய ெசாந்த ரித ன் ேமல் சாய்ந் க் ெகாள்ளாமல், ேதவ க் ம் அவ ைடய 

த்தத் ற் ம் ழ்ப்ப ந்  அரப்்பணிக்க ேவண் ம். நம்ைம ஆள ம், பா காக்க ம், 
க்க ம் ஆ க் ரிய சடட்ங்கைள அவர ் நமக் க் ெகா த் க் றார.் இந்தச ்

சட்டங்கைள எவ்வா  ன்பற் வ  என்ப  பற் ய ரிதைல ம் அ த்தைல ம் 
அவ ைடய வாரத்்ைத நமக் த் த ற . இந்த ழ்நிைலகளில் நம் ைடய மாம்சம், 
ெப ைம மற் ம் பயம் ேபான்றைவ ேதவைன வா ப்பதற் ம் ழ்ப்ப வதற் ம் நம்ைமத் 
த க் ம், ஆனால் பரி த்த ஆ ன் வல்லைமயால் நாம் ெஜ க்க ம். 
 

“உன் ய த் ன்ேமல் சாயாமல், உன்  இ தயத்ேதா ம் கரத்்தரில் 
நம் க்ைகயா ந் , உன் வ களிெலல்லாம் அவைர நிைனத் க்ெகாள்; 
அப்ெபா  அவர ்உன் பாைதகைளச ்ெசவ்ைவப்ப த் வார.்"- நீ ெமா கள் 3:5-6 
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இந்த ெஜபத்ைத ெஜ ங்கள்: 
 
“ஆண்டவரா ய இேய ேவ, இந்த ழ்நிைலகளில் உம்ைம வா ப்பதற்கான 
வல்லைமக்காக நான் ெஜ க் ேறன். நான் உமக்காக இைதச ் ெசய் ேறன் என்பைத 
நிைன ல் ெகாள்ள எனக்  உத ம். நான் ேவேற எைத ம் எ ரப்ாரக்்க ல்ைல, ஆனால் என் 
வாழ்க்ைகைய உம் கரங்களில் ைவக் ேறன். இந்த நப டன் ஒப் ரவா வதற்காக ெஜபம் 
ெசய் ேறன், ஆனால் என்னால் என் பங்ைக மட் ேம ெசய்ய ம் என்பைத நான் 
அ ேவன். நீர ் ம ைமப்ப வதற்காக உம் டம் அரப்்பணிக்க நான் ெஜபம் ெசய் ேறன். 
என்ன ைள கள் வந்தா ம் நான் உம்ைம ைமயாக வா க் ேறன். இேய ன் 
நாமத் ல் நான் ெஜ க் ேறன். ஆெமன்”   

 
 

ைர 
 

 
மன்னிப்ப  க ம் க னம், ஆனால் நாம் மன்னிக்காதேபா  வாழ்க்ைக க ம் 
க னமா ற , ஏெனன்றால் நாம் பாவத் ற்  அைடக்கலம் த ேறாம், ைவ ல், 
இேய  நமக்காக ெசய்தவற்ைற நாம் இழக் ேறாம். ேதவ ைடய மன்னிப்ைப பற் ய நம் 
அ பவமான  மற்றவரக்ைள மன்னிக் ம் ற டன் ேநர யான ெதாடர் ைடய . 
மற்றவரக்ைள மன்னிப்பதற்கான ஒ  ஆயத்த நிைலயான , நம் ைடய ெசாந்த 
பாவத் ந்  நாம் உண்ைம ேலேய மனந் ம் க் ேறாம், நம் வாழ்க்ைகைய 
அரப்்பணித் க் ேறாம், ேதவ ைடய மன்னிப்ைபப் ெபற் க் ேறாம் என்பதற்கான 
ஒ  அ யா ம். ேதவனிடம் அரப்்பணித்த இ தயமான  மற்றவரக் க்  க னமான 
இதயமாக இ க்க யா . 

 
ெப ைம ம் பய ம் மன்னிப்  மற் ம் ஒப் ரவா த ந்  நம்ைமத் த க் ற . 
ெகா க்க ம ப்ப  அல்ல  உைடக்கப்ப த க்  ம ப்ப , உங்கள் உரிைமகைள 
வ த் வ , உங்கைள தற்காத் க் ெகாள்வ  எல்லாம் கரத்்தைர காட் ம் யநலப் 
ெப ைம உங்கள் வாழ்க்ைகைய ஆ ற  என்பதற்கான அ களா ம். 
“அப்ப ெயன்றால்…?” என்ற பயமான  உங்கைள பட் க் ற  மற் ம் கட் ப்ப த் ற , 
ேதவைன நம் வதற் ம் ழ்ப்ப வதற் மான வாசத் ற்காக ெஜ ங்கள். 
சத் க்கைள ைவத் க்ெகாள்வ  க ம் ைல உயரந்்த ; மன்னிக்காத ஆ  உங்கைள 
உணரச்்  வசப்பட்ட ைற ல் அைடக் ம் என்  மத்ேத  18: 21-35 எசச்ரிக் ற . 

 
“மன்னிப்பவேர, மன்னிப்பால் ணமைட ற தல் மற் ம் ெப ம்பா ம் 
ஒேர நபராக இ க் றார ் ... நாம் உண்ைம ேலேய மன்னிக் ம் ேபா , நாம் 
ஒ  ைக ைய க் ேறாம், ன்னர ் நாம் த்த அந்த ைக  நாம் 
தான் என்பைதக் கண் க் ேறாம்." 

- ஸ் ஸ்ெம ஸ் 
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ம்ப ஷத் வ ஊ யத்ைதப் பற்  
 
 

ம்ப ஷத் வ ஊ யம் என்ப  ஒ  இலாப ேநாக்கற்ற ஊ யமா ம், இந்த 
ஊ யமான  இதன் நி வனர ்மற் ம் இயக் னர ்பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டரின் ழ் 1994 
இல் நி வப்படட் . ம்பங்க க்  க ம் றம்பட ஊ யம் ெசய்ய ஸ் ன் 
சரீரத்ைத ஆதரிப்ப , கல்  கற்ப  மற் ம் ப ற் யளிப்ப  ஆ யைவ இந்த 
ஊ யத் ன் க் ய ேநாக்கம்.  
 
 
இந்த இலக்ைக அைடய நாங்கள் ம்ப ஆேலாசைன, மணம் மற் ம் ெபற்ேறாைரப் 
பற் ய க த்தரங் கள் கற் த்தல், ஆ க் ரிய ஷத் வம், சைப தைலைமப் ப ற்  
மற் ம் ஆேலாசைன ப ற்  ஆ யவற்ைற வழங் ேறாம். ம்ப ஷத் வ 
ஊ யங்கள், ேயா மற் ம் ஆ ேயா வ வம், பணிப் த்தகங்கள், ேபப்பரே்பக் மற் ம் 
ஆன்ைலன் ஆதாரங்கள் மற் ம் பல ெமா களில் பல ெபா டக்ைள ம் 
வழங் ன்ேறாம். 
 
 

ம்ப ஷத் வ ஊ யங்களின் பாரை்வ ஸ்தவ சைபகைள ெசன்றைடவேதா , 
மணம் மற் ம் ெபற்ேறா க் ரிய தத் ல் தங்கள் சைப மக்கைள ஷராக்க 

உத ற . இன் வைர, அெமரிக்கா ம் ெவளிநாட் ம் ஆ ரக்கணக்கான 
ெபற்ேறாரக்ள் எங்கள் ேவதாகம மணம் மற் ம் சைபகளில் நடத்தப்ப ம் 
ெபற்ேறா க் ரிய வ ப் கள் மற் ம் எங்கள் இலவச ஆன்ைலன் வ ப் கள் லம் 
ப த்  த் ள்ளனர.் 
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மன்னிப்  மற் ம் ஒப் ரவா தல் 
 ம்ப ஷத் வ ஊ யம்   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

பாஸ்டர ் ேரக்  காஸ்டர ் அவரக்ள் இ ப  ஆண் க க் ம் ேமலாக 
ஆண்கைள ம் ெபண்கைள ம் ஷரக்ளாக உ வாக் ள்ளார.் 

ம்ப ஷத் வ ஊ யத் ன் (FDM), நி வனராக அவர் பல 
ஷத் வ த்தகங்களின் ஆக் ேயானாக உள்ளார் மற் ம் 

அெமரிக்கா ம், ரஷ்யா, உக்ைரன், பா, ெமக் ேகா, ஆப் ரிக்கா 
ங்கப் ர,் ஜப்பான், னா மற் ம் இந் யா ேபான்ற நா களி ம் 

சைபகளில் ஷத் வத்ைத பற்  கற் க்ெகா த் ள்ளார்.  ேரக், 
FDM மற் ம் தல் ஷத் வ த்தகங்க க்கான தகவல்க க்  
www.FDM.world என்ற வைலத்தளத்ைத அ க ம்.   


