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தாடம் 2 

  

ன்ணிப்பு 

 
எபை ாக்குாத்ிற்கு தின்பு எபை இபம் ாலிதப் பதண் ன் ாயப் தார்த்து “ான் 

உங்கயப பபொக்கின்றநன், ான் உங்கயப எபைறதாதும் ன்ணிக்காட்றடன்” ண 

சத்ிட்டாள். அத்ாாணள் றபொ எபை கத்ிற்கு புநப்தட்டுறதாகும்தடி 

ீர்ாணித்துக்பகாண்டாள். அவ்ாநாணால் அள் ன்தயட தாடசாயன, அனகத்ார், 

ண்தர்கள் ற்பொம் தக்கப்தட்ட சூழ்ியன ன்தற்யந ாற்நிக்பகாள்ப ீர்ாணித்ாள். 

ீர்க்கப்தடா றகாதம் ாயபெம் கயபபெம் தற்நிக்பகாண்டது. 

 

“அன் ன்யண கற்தித்து ன் ாழ்க்யகய அித்துிட்டான். ான் அயண 

எபைறதாதும் ன்ணிக்கறாட்றடன்!” ீின்ந அயநக்குள் ீிதிகள் ாியசக்கு பன்தாக 

அந் றாசாண இயக் குநித்தும் அதயட அனட்சாண ிகழ்யக் குநித்தும் அந்ப் 

பதண் சாட்சிபகாடுத்ாள். அள் இன்தம் தாதூகாப்தின்யயபெம் கடும் றயணபெம் 

பகாண்டிபைந்ாள். ஆண்கயபக் குநித் ம்திக்யகற்ந உர்வு ாீிாண றயணபெம் 

ீடித்து. 

 

“ான் குடிபநி பகாண்டு றகாதத்ில் இபைந்றதாது எபை ணியணக் பகான்றநன். ான் 

ன்யண ப்தடி ன்ணிப்றதன்? ான் ாிக்கறண்டும்.” 

 

ன்தயட பசலின் திிதனணாக, கதம் பன்பொ திள்யபகலயட கப்ததாண 

இன்பணாபை ணிதயட இநப்திற்கு காாண ன்தயட பசல்கயபக் குநித்து 

ன்யணத்ாறண குற்நப்தடுத்ிக்பகாண்டிபைந்ணாக காப்தட்ட எபை ணின் 

சியநச்சாயன அயநில் இபைந்ண்ாக, அயகயபக் குநித்து சிந்ித்துக்

பகாண்டிபைந்ான். குற்நாபிிதயட பசாந் யணிபெம் திள்யபகலம் அதடன் 

பாடர்புபகாள்ப ிபைம்தாிபைந்ணர். 

 

இர்கலக்கும் உனகத்ிலிபைக்கும் இன்தம் அறக ஆிக்கக்காண க்கலக்கும் 

இயடறபெள்ப பதாதுாண காாிம் ன்ண? அர்கள் ஆாக புண்தடுத்ப்தட்டுள்பணர் 

அல்னது ற்நர்கயப புண்தடுத்ிபெள்பணர். அர்கள் இப்பு, றகாதம், தம், கசப்பு, 

பட்கம் ற்பொம் துக்கம் ஆகி லியாண உர்வுகயப உர்கின்நார்கள். ீங்கலம் 

கூட, றயணாண அததங்கயப அததித்ிபைக்கனாம். அத்றாடு ன்ணிப்பு பதநவும் 

அல்னது எபைபைக்கு ன்ணிப்பு பகாடுக்கவும் றண்டிாிபைக்கனாம். எவ்பாபை ாலம் 

ம்ய புண்தடுத்துதர்கலக்கும் ாம் புண்தடுத்துதர்கலக்கும் வ்ாபொ திிபெத்ம் 

அபிக்க றண்டும் ன்தய பாிவுபசய் றண்டிர்கபாிபைக்கின்றநாம். 

 

ன்ணிப்பு ன்ந ிடம் றதடன் ஆம்தாகின்நது. அது ம்பயட கிநிஸ் 

ிசுாசத்ின் அடிப்யடபொகும். இறசு கிநிஸ்துின் சிலுய த்ிற்கூடாக, றன் 

க்கு ம்பயட பூ ன்ணிப்யத அபித்துள்பார் – ாம் ன்ண பசய்ிபைந்ாலும் அது எபை 

பதாபைட்டல்ன. ன்ணிப்தபித்ல் ன்தது அறகபைக்கு இனகுாண காாின்பொ. 
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உாாக, ன்ணிப்பு பகாடுக்காிணிித்ம் றகாதத்ால் ண்தர்கள் திாிந்துள்பணர், 

ிபைங்கள் ிாகத்ில் படிந்துள்பது, திள்யபகள் பதற்றநாய ிட்டு திாிந்துள்பணர், 

சறகார்கபின் சண்யட ாக்குாங்கயப ற்தடுத்துகின்நது. இப்தடிப்தட்ட குயநதாடுகள் 

சயதகபிலும்கூட காப்தடுகின்நது. ணிர்கள் ன்ணிப்தற்கு பொக்கின்நதடிால் 

இன்தம் றகாதத்ய, கசப்யத ற்பொம் சந்றாின்யய உர்கின்நணர். ன்ணிக்காய 

ன்தது கானங்கள் கடந்தும் ணிர்கபின் உநவுபயநகயப சீர் குயனத்துள்பது. அறக 

றங்கபில், தனபைடங்கபின் தின் திச்சயணக்காண காம் ன்ணபன்தபன்ததும் 

நந்துறதாிபைக்கும். ஆணாலும் ாங்கள் புண்தடுத்ப்தட்டுள்பணர் ன்தய 

அநிந்ிபைக்கின்நதடிிணால் ன்ணிால் இபைக்கின்நார்கள். இப்தடிாணால், 

பைடக்கக்காக உநவுகியடில் காப்தடுகின்ந பர்ச்சி ற்பொம் சந்றாத்ிற்கு 

ன்ணாகும். அயகள் தாாய்ப்றதாய்ிடும். 

 

அப்பதாழுது, றததுபை அாிடத்ில் ந்து: ஆண்டற, ன் சறகான் ணக்கு 

ிறாாய்க் குற்நஞ்பசய்து ந்ால், ான் த்யணம் ன்ணிக்கறண்டும்? ழு ம் 

ட்டுறா ன்பொ றகட்டான்.” (த்றபெ 18:21). அக்கானத்ில் காப்தட்ட பதாதுாண 

தடிப்தியண ன்ணபணில் குற்நஞ்பசய்தக்கு எபை ாபில் பன்பொ டயக்கு றல் 

ன்ணிப்பு பகாடுக்கனாம் ன்தாறனற ழு டயகள் ன்தய றததுபை ிக 

சாாாண என்நாக ியணத்ிபைக்கனாம். அற்கு இறசு: ழும் ாத்ிம் அல்ன, 

பழுததும்ட்டும் ன்பொ உணக்குச் பசால்லுகிறநன்” (சணம். 22). இறசு யய 

இல்னால் றண்டிறதாபல்னாம் ன்ணிப்பு பகாடுக்கனாம் ன்கின்ந கபைத்ய 

பன்யக்கின்நார். 

 

டிக் படாதின்ஸ் ன்ந கிநிஸ் ஆறனாசகர் எபைர் இவ்ாபொ கூபொகின்நார், 

“ன்ணிப்தாணது குற்நப்தடுத்ப்தட்டய குற்நஉர்ிலிபைந்தும் பட்கத்ிலிபைந்தும் 

ிடுயனாக்குறாடு அது உங்கயபபெம் [ன்ணிப்பு பகாடுப்தயபெம்] றகாதத்ிலிபைந்து 

ிடுயனாக்கும்.” அச்பசல் ிபைப்தம் பாடர்தாண ஏர் ிக்கத்க்க பசனாகும். 

ன்ணிப்பு பகாடுத்ல் பொ பசய்ய பன்றணாக்கிச் பசல்னவும் றதயட 

ஆசீர்ாத்ய அததிக்கவும் ிகுக்கும். கசப்யதபெம் றயணயபெம் பர்ப்தற்கு 

தினாக ன்ணித்யன பாிந்துபகாள்வீர்கபாக. 

 

தாடத்ின் பக்கி அம்சங்கள் 
 

றதயட ன்ணிக்கும் சுதாம் 

 

ன்ணிப்யதத் றடுல் 

 

ற்நர்கயப ன்ணித்ல் 

 

ன்யண ன்ணித்ல் 

 

உங்கலயட பதாபொப்பு 
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தாடத்ின் றாக்கங்கள் 

  

ீங்கள் இந்ப் தாடத்ய ியநவு பசய்பெம்றதாது உங்கபால் இற்யந 

பசய்கூடிாகிபைக்கும்: 

  

1. றதயட ன்ணிக்கும் சுதாத்ய ிதாித்ல். 
 

2. ன்ணிப்யத வ்ாபொ றடபடிபெபன்தய ிபக்குல். 
 

3. ற்நர்கயப ன்ணிப்தன் பக்கித்துத்ய புாிந்துபகாள்லல். 
 

4. ன்யண ன்ணிப்தன் பக்கித்துத்யக் குநித்து கனந்துயாடல். 

  

5. ீங்கள் நியத்ர்கபிடம் உங்கலயட பதாபொப்யத ிதாித்ல். 

 

றதயட ன்ணிக்கும் சுதாம் 

 

றாக்கம் 1: 

றதயட ன்ணிக்கும் சுதாத்ய ிதாித்ல். 

 

 

ிதசாத்ில் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட பதண் 
 

எபைாள் இறசு கற்தித்துக்பகாண்டிபைக்கும்றதாது, சின சத் யனர்கள் ிதசாத்ில் 

திடிதட்ட எபை பதண்யண அர் பன் பகாண்டு ந்ார்கள். அர்கள் அப்பதண்யண 

இறசுிடம் பகாண்டு ந்து அலக்கு ன்ண பசய்னாம் ணக் றகட்டார்கள். ிதசா 

குற்நத்ில் ஈடுதடுதர்கலக்கு  ண்டயண அபிக்கப்தடறண்டும் ண றாறச 

கூநிய இறசுவுக்கு ஞாதகப்தடுத்ிணார்கள். அர் பசால்லுகின்ந ாிதம் எபை 

காாித்ய அபைக்கு ிாக தன்தடுத்ி அய சிக்க யக்கறண்டுபன்தற 

அர்கலயட ண்ாக இபைந்து. இறசு சாாாக யில் அர்ந்து புழுிில் 

ழுிணார். சற்பொ றத்ின் தின்ணர், அர் ிிர்ந்து கூநிாது, “உங்கபில் 

தாில்னான் பனாது கல்பனநிக்கடன்” (றாான் 8:2-11).1 

  

சினறயப இறசு சத் யனர்கள் றதக்கு ிறாாகவும் 

ிாப்திாத்ிற்கு ிறாாகவும் பசய் தாங்கயப யில் ழுிிபைக்கனாம். 

அர் ம்பயட கபைத்ய கூநி படித் தின்ணர் பாடர்ந்தும் யில் ழுத் 

                                                           
1 இவ் அிகாாகி றாான் 7:53-8:11 இதுபந்ய யகபழுத்துப்திிில் காப்தடில்யன. வ்ாநாிதம், 

கிட்டத்ட்ட புி ற்தாட்டின் அயணத்து பாிபதர்ப்புகலம் அன் தின்ணர் ந் யகபழுத்துப்திிகபில் இது 

றனிகாக றசர்க்கப்தட்டது, இது கிநிஸ்துின் றதாயண ற்பொம் குாிசம் ன்தற்பொடன் உடன்தட்டால் பதாிாக 

ற்பொக்பகாள்பப்தட்டது. 
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பாடங்கிணார். தின்பு, “அர்கள் அயக் றகட்டு, ங்கள் ணச்சாட்சிிணால் 

கடிந்துபகாள்பப்தட்டு, பதாிறார் பல் சிநிறார் யக்கும் எவ்பாபைாய்ப்  

றதாய்ிட்டார்கள். இறசு ணித்ிபைந்ார். அந் ஸ்ிாீ டுற ின்நாள்” (சணம். 9). 

 

அயப குற்நப்தடுத்ிர்கள் றதாண தின்பு, அந்ப் பதண் ாத்ிம் இறசுவுக்கு 

பன்தாக ின்நாள். அர் அபிடத்ில், “ஸ்ிாீற, உன்றல் குற்நஞ்சாட்டிணர்கள் 

ங்றக? எபைணாகிலும் உன்யண ஆக்கியணக்குள்பாகத் ீர்க்கில்யனா ன்நார். அற்கு 

அள்: இல்யன ஆண்டற, ன்நாள். இறசு அயப றாக்கி: ாதம் உன்யண 

ஆக்கியணக்குள்பாகத் ீர்க்கிநில்யன; ீ றதா, இணி தாஞ்பசய்ாற ன்நார் (சணங்கள். 

10-11). அந் தாம் அயப குற்நப்தடுத்ி ணறயணப்தடுத்ிிபைக்கனாம். இறசு 

ிபைப்தத்துடறணற ன்ணிப்யதப் பதற்பொக்பகாடுத்ார். அந் பே த் 

யனர்கயபப்றதால் அர் குற்நப்தடுத்ில்யன. அர் கிபையதின் ாசயனத் ிநந்து 

அந் பதண்டக்கு எபை புி ஆம்தத்ிற்காண சந்ர்ப்தத்ய ங்கிணார். சங்கீக்கான் 

இவ்ாபொ தயநசாற்பொகிநான், “ஆண்டற, ீர் ல்னபைம், ன்ணிக்கிநபைம், உம்ய 

றாக்கிக் கூப்திடுகிந ார்றலும் கிபையத ிகுந்பைாிபைக்கிநீர்” (சங்கீம் 86:5). 

 

இறசுின் தாங்கயப ண்பிணால் அதிறகித் எழுக்கம் நி பதண் 
 

எபை ாள் எபை பதண் இறசு எபை தாிறசதயட வீட்டிற்கு ிபைந்ிணாக 

பசன்நிபைந்றதாது அங்றக அள் துிச்சறனாடு உள்றப தயந்ாள். அள் எழுக்கற்ந 

ாழ்க்யக ாழ்ந்துபகாண்டிபைந்தடிால் இறசுவுக்கு தின்றண ின்பொ 

அழுதுபகாண்டிபைந்ாள். பணன்நால் அள் ிதசாம் பசய்ிபைக்கக்கூடும். சினறயபகபில் 

அள் இறசு பசய் பல் சம்தத்ய றகள்ிப்தட்டிபைக்கக்கூடும். அத்றாடு எபை புி 

ாழ்க்யகபெம் ா ஆயசப்தட்டிபைக்கனாம். வ்ாநாிதம், இறசு அலயட 

இபைத்யத் பாட்டதடிிணால் அள் இறசுவுக்கு ன்நிய பாிிக்க 

றண்டிாிபைந்து (லூக்கா 7:36-37). 

 

அள் இறசுவுக்கு தின்தாக ின்நாள், அபின் கண்ீாின் சின துபிகள் அபையட 

தாத்ில் ிழுந்து. அள் அற்யந ன்தயட யனிாிணால் துயடத்துிடும்தடி 

குணிந்ாள். அந்ாட்கபில், எழுக்கற்ந பதண்கள் ாத்ிற ங்கலயட யனிய 

ிாித்துிட அதிக்கப்தட்டணர்; எழுக்கபள்ப பதண்கள் பதாதுாக ங்கள் யனில் 

பக்காடிட்டுக் பகாள்ர். இறசுிதயட தாத்ய துயடத்தின், அள் அபையட 

தாங்கபின்றல் பொத் யனத்ய ஊற்நிணாள். “அய அயத் தாிறசன் அயக் 

கண்டறதாது, இர் ீர்க்காிசிாிபைந்ால் ம்யத் பாடுகிந ஸ்ிாீ இன்ணாபபன்பொம் 

இப்தடிப்தட்டபபன்பொம் அநிந்ிபைப்தார்; இள் தாிாிபைக்கிநாறப ன்பொ ணக்குள்றப 

பசால்லிக்பகாண்டான்” (லூக்கா 7:39). உண்ய ன்ணபணில் ிச்சாக இறசுவுக்கு 

அள் ார் ன்தது பாிபெம், இபைந்றதாதும் அக்காாிம் பாடபைம்தடி அர் அய 

அதித்ார். இந் எழுக்கம் நி பதண் ணக்குபசய் இக்காாித்ய, எழுக்கத்ில் 

உர்ந் ணின் பசய்ில்யன ன்தய இறசு சுட்டிக்காட்டிணார். 

 

இறசு சீறான் ன்தம் பதர் பகாண்ட அந் உர்ந் ணிதடன் எபை உயய 

தகிர்ந்துபகாண்டார். அப்பதாழுது அர்: “எபைணிடத்ில் இண்டு றதர் 

கடன்தட்டிபைந்ார்கள்; எபைன் ந்தபொ பள்பிக் காசும் ற்நன் ம்தது பள்பிக்காசும் 

பகாடுக்கறண்டிாிபைந்து. பகாடுக்க அர்கலக்கு ிர்ாகம் இல்னாறதாது, 
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இபைபைக்கும் கடயண ன்ணித்துிட்டான். இப்தடிிபைக்க, அர்கபில் ன் அணிடத்ில் 

அிக அன்தாிபைப்தான்? அயச் பசால் ன்நார்” (சணங்கள். 41-44). அதயட ியட 

ிகவும் ிச்சாணது-அிகாய் கடன்தட்டு ன்ணிக்கப்தட்டறண அணிடத்ில் அிக 

அன்தாகவும் ன்நிபெடதம் இபைப்தான். இறசு அாின் கூற்யந பாடர்ந்ார் சீறான் ன் 

கால்கயபக் கழுவும்தடி ண்ீர் பகாடுத்ார், பத்ஞ்பசய்து றற்கவுில்யன, 

அபையட யனக்கு அதிறக ண்பய் இடவும் இல்யன. ஆணாலும், இந்ப் பதண்றா 

ன்தயட கண்ீால் இறசுிதயட தாங்கயபக் கழுி யனிால் அய 

துயடத்ாள்; இயடிடாது தாங்கயப பத்ஞ்பசய்ாள்; பொயனத்ால் அயகயப 

அதிறகித்ாள். இறசு கூநிணார் அலயட தாங்கள், அறகாிபைந்து அயகள் 

ன்ணிக்கப்தட்டது அணால் அள் அிகாக அன்பு பசய்கின்நாள். தா தாத்ிலிபைந்து 

ன்யண ிடுயனாக்கிற்கு இந் ன்நிக்கடன் றதாாபன்பொ அள் 

காண்தித்துள்பாள். சீறான் ப்தடிாிதம், றதயட ிாப்திாத்யக் குநித்து 

ன்கு அநிந்ிபைந்ாலும் அபையட சுதா அன்தாகி ிதந்யணற்ந அன்யத 

அநிந்துபகாள்லில்  றாற்நப்றதாணணாகக் காப்தட்டான். 

 

ன்ணிப்தற றதயட சுதாம். தாி ன்தயட தாங்கபில் ீ ிகபில் 

பாடர்ந்தும் இபைப்தயக் கா அர் ிபைம்தில்யன. ம்யபெம் அர் ன்ணிக்க 

சித்ங்பகாண்டார் ன்தில் ாம் உபொிாிபைக்கறண்டும். ம்பயட தாத்ின் 

ல்னயய ிட அபையட ன்ணிப்திற்கு அிக ல்னயபெண்டு. இன்பொம் கூட, “ாக 

ன்யண ன்ணிபெம்!” ன்பொ கபொகின்ந ாபைக்கும் அர் தில் உயக்கும்தடி ிகவும் 

றயறாடு ிர்தார்த்துக்பகாண்டிபைக்கிநார். 

  

ன்ணிப்யதத் றடுல் 

 

றாக்கம் 2: 

ன்ணிப்யத வ்ாபொ றடபடிபெபன்தய ிபக்குல். 

 

“ான் ன்ண பசய்றன் ன்தய ீங்கள் அநிபர்கள். றன் எபைறதாதும் ன்யண 

ன்ணிக்காட்டார்!” ன்பொ அறகர் பசால்லுர்.” இவ் ார்த்யகள் றதயட சுதாம் 

ற்பொம் அர் பசய்க்கூடியகயபக் குநித்து றகள்ிபழுப்பும். தாிய இட்சிக்கற 

இறசு இப்பூிக்கு ந்ார் ன்தய ாம் எபைறதாதும் நந்துிடக்கூடாது 

“இந்துறதாணயத் றடவும் இட்சிக்கவுற தகுான் ந்ிபைக்கிநார்” (லூக்கா 19:10). 

  

உனகம் பழுதும் காப்தடும் சங்கள் ங்கள்தக்ர்கயப ன்ணிப்யத 

பதற்பொக்பகாள்பச் பசய் சின ிிஞ்சி பசல்கயபச் பசய் யப்ததுண்டு. சுத்ற்ந 

ண்ீாில் கழுவுல், சின அதிக்கப்தட்ட பெதங்கயப ாள்றாபொம் ீண்டும் ீண்டும் 

எப்தித்ல், ீண்டும் ீண்டும் பசய்ப்தடுகின்ந தா அநிக்யககள், சினர் யககபாலும் 

பங்கால்கபிணாலும் சின யல்தூங்கள் தங்கயப றற்பகாள்பல். இற்யந 

பசய்ிணால் அர்கலயட பய்ம் அல்னது பய்ங்கள் அயக் கண்டு 

கந்ிழுக்கப்தட்டு ன்ணிப்தார்கள் ண அர்கள் ிர்தார்க்கின்நணர். ப்தடிாிதம், 

அில் வ்ி உபொிம் இல்யன. இன் ியபாகங்கலயட சு ாழ்யக்காகவும் 

ணந்ிபைம்புலுக்காகவும் ிணந்றாபொம், ாந்றாபொம் ற்பொம் பைடம்றாபொம் அற்யந 

ீண்டும் ீண்டும் பசய்கின்நணர். 
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கிநிஸ்ர்கலக்கு உள்ப ித்ிாசம் ன்ண? ாம் பைசறனிற்கு பசன்பொ அங்குள்ப 

அழுயகின் சுாில் இபைந்து ன்நாட றண்டுா? ாம் குநித் சின இடங்கலக்கு புணி 

ாத்ியகயப றற்பகாள்ப றண்டுா? ம்ய ாற அடித்துக்பகாள்ப 

றண்டுா?அசுத்ாண ீாில் பழ்க றண்டுா அல்னது குநித் அபினாண சின 

ிறசடாண பெதங்கயப பசய்றண்டுா? இல்யன! 

 

ஊாாி கணின் உயய லூக்கா 15 ஆம் அிகாத்ில் ாசிக்கவும். அது பசாத்ில் 

தங்கு றகட்ட எபை ாலிததயட கய, ன் கப்தன் வீட்யட ிட்டு தூ றசத்ிற்குச் 

பசன்பொ ன்தயட தம் பழுயபெம் பசனித்ான். ன்தயட உனக ஆயசகயப 

ியநறற்நிணாக எபை ணாந்ி ாழ்க்யகய ாழ்ந்ான். கானப்றதாக்கில் அந் 

புத்ின் ழ்யிணால் எபை தன்நிப் தண்யிறன றயனபான்யந றடிக்பகாண்டான். 

அங்கு அன் தன்நிகள் உண்டம் உய ாஞ்சித்ான். இபொிில், அன் ன் வீட்டிற்கு 

ிபைம்திப்றதாது னம் ன்பொ ியணத்ான். ன்தயட தாங்கயப ன் கப்தணிடத்ில் 

அநிக்யகச் பசய்து, ன்தயட கப்ததயட லில் றயனபசய்பெம்தடி ிர்தார்த்ான். 

(லூக்கா 15:18). 

 

அந் இபம் ாலிதன் ியகாண தாங்கள் பசய்ான் ன்தில் வ்ி சந்றகபம் 

இல்யன. ன் கப்தணிடத்ில் அாிாயபெடன் டந்துபகாண்டறாடு கப்தன் ணக்குக் 

பகாடுத் பசாத்ய தாாிக்கும் ிடத்ிலும் அன் நிிட்டான்.ன் பசாந் 

ிபைப்தத்ின்தடிற ன்தயட பசாத்ய அததிக்கக்கூடி சுந்ிம் 

இபைந்ாலும்கூடன்தயடபசாந் ிர்கானத்ிற்காகவும் அாது ன்தயட 

திள்யபகபிணதும் றதப்திள்யபகபிணதும் ிர்கானத்ிற்காக றசித்து யக்கப்தட்டிபைந் 

பசாத்ய அன் வீாக்கிணான். அன் அந்ிிடத்ிற்காக ாத்ிம் ாழ்ந்து 

அத்யணயபெம் பாயனத்ான். ந் பேர்கலம் கற்தயணால் பசய் 

இனாஅாிாயக்குாி றயனாகி தன்நிகலக்கு உபிக்கும் றயனய 

பசய் ிபைம்திணான். அிர்ஷ்டசாக, ான் தணற்நணாய் ங்றக இபைக்கிநன் ன்தய 

உர்ந்துபகாண்டான். அணிடம் காப்தட்ட எற ாய்ப்பு ணந்ிபைம்புதும் 

வீடுிபைம்புதுாகும். 

 

அன் தின்ணர் அற்புபான்பொ ிகழ்ந்து: “அன் தூத்ில் பைம்றதாற, அதயட 

கப்தன் அயணக் கண்டு, ணதுபைகி, ஏடி, அன் கழுத்யக் கட்டிக்பகாண்டு, அயண 

பத்ஞ்பசய்ான்” (லூக்கா 15:20). குான் கப்தயண றாக்கி: கப்தறண, தத்ிற்கு 

ிறாாகவும், உக்கு பன்தாகவும் தாஞ்பசய்றன், இணிறல் உம்பயட குான் 

ன்பொ பசால்னப்தடுகிநற்கு ான் தாத்ின் அல்ன ன்பொ பசான்ணான்” (லூக்கா 15:21). 

எபைறயனக்காணிலும் குயநாண இடத்யப்பதந அன் ிபைம்திணான், சந்றாாண 

கப்தன் எபை ிபைந்ய ஆத்ம்தண்ி, குாயண ீண்டும் கட்டிபழுப்திணார். 

 

ீங்கள் தாத்ில் ாழ்கின்நீர்கபா? றன் உங்கயப ன்ணித்து ீண்டும் உங்கயப 

கட்டிபழுப்த படிபொ ன்ந ஆச்சர்த்துடன் காப்தடுகின்நீர்கபா? எபைறயப ீங்கள் 

கிநிஸ்துிடம் உங்கள் இபைத்ய பகாடுக்காாகறா அல்னது தாத்ில் ிழுந் எபை 

ிசுாசிாகக்கூட இபைக்கனாம். உங்கலக்கு எர் ிர்தார்ப்பு உண்டு! 1 றாான் 1:9 

இவ்ாபொ குநிப்திடுகின்நது, “ம்பயட தாங்கயப ாம் அநிக்யகிட்டால், தாங்கயப 

க்கு ன்ணித்து ல்னா அிாத்யபெம் ீக்கி ம்யச் சுத்ிகாிப்தற்கு அர் 
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உண்யபெம் ீிபெம் உள்பாிபைக்கிநார்.” ன்யண-குயநப்தடுத்ல், படிில்னா தா 

அநிக்யககள், சாீ றயண, ற்பொம் சு ாழ்ய ஆகியகள் தாத்ிற்கு ன்ணிப்யத 

பகாண்டு ாது. ன் இன்தம் ிடுயனக்காகவும் ன்ணிப்புகாகவும் 

காத்துக்பகாண்டிபைக்கின்நீர்கள். இப்பதாழுற றகட்டு ிடுயனய பதற்பொக்பகாள்லங்கள்! 

“றாீர் எபைபைக்கு ிறாாக ான் தாஞ்பசய்து” (சங்கீம் 51:4) ன்பொ அாிடம் 

அநிக்யக பசய்பெங்கள். அர்சீக்கிற உங்கயப அபையட அன்தின் யககபால் 

கட்டியத்துக்பகாண்டு உங்கயப ன்ணிப்தார். “கப்தறண, ன்யண ன்ணிபெம்”ன்ந சிபொ 

பெதத்ய இப்பதாழுற பசய்பெங்கள்! இதுற ஆம்திப்தற்காண ிகப்பதாி இடம். 

இப்பதாழுற பற்சி பசய்பெங்கள். 

 

ற்நர்கயப ன்ணித்ல் 

 

றாக்கம் 3: 

ற்நர்கயப ன்ணிப்தன் பக்கித்துத்ய புாிந்துபகாள்லல். 

 

அபாிக்காின் கங்கபில் என்நாண றொர்ெிாய கண்டுதிடித் ஏர் ஆங்கின 

ஆலணாண ஆலணர் றெம்ஸ் ட்ர்ட் ஏகல்ட்த்றாப் ன்தர், புகழ் பதற்ந திசங்கிாாண 

றொன் பஸ்லி ன்தபைடன் றதசிக்பகாண்டிபைந்றதாது அவ் ஆலணர் இவ்ண்ாக 

கூநிணார். “ான் எபைறதாதும் ன்ணிக்காட்றடன்!” அப்பதாழுது பஸ்லி அர்கள், 

“அப்தடிாணால், ிப்திற்குாிற, ீங்கள் எபைறதாதும் தாம் பசய்ாட்டீர்கபபன்தய 

ான் ம்புகின்றநன்,” ன்பொ தினபித்ார். கிநிஸ்ர்கள் ஏகல்ட்த்றாப்தின் இக்கூற்யந 

கூநபடிாது. ாம் றதயட ன்ணிப்யதப் பதற்நிபைக்குறதாது, ற்நர்கபிடத்ிலும் 

அறறதான்பொ ாம் ன்ணிப்யதபெம் அன்யதபெம் காண்திக்க 

றண்டிர்கபாிபைக்கின்றநாம். அர்கள் அயப் பதபொற்கு த்யண 

குிற்நர்கலம், பதபொிற்நர்கலாக இபைப்திதம் அது எபை ிடல்ன. ாம் 

ற்நர்கயப ன்ணிக்கும்றதாது, கிநிஸ்துின் ீது ம்பயட ிசுாசம் உண்யபெள்பதும் 

ம்பயட பசாந் இபைம் ாற்நப்தட்டுள்பது ன்தயபெம் ாம் ிபதிக்கின்றநாம். 

  

ஆி அப்றதாஸ்னர்கபில் எபைணாண ஸ்றான், ான் பசய் அற்புங்கள் ற்பொம் 

அயடாபங்கபிணிித்ம் (அப்றதாஸ்னர் 6:8-11) தயகயபெர்ச்சிபெள்ப பேர்கபால் 

யகதுபசய்ப்தட்டான். தாதூகாப்திற்காக, அன் றதயட அற்புங்கயபபெம் 

அபையட உண்யயபெம் இஸ்றனபையட கனகத்யக் குநித்தும்ிதாித்ான். அந் 

சத்ி ார்த்யகபிணால் குற்நம் உர்த்ப்தட்ட பேர்கள் கத்ிற்கு புநம்றத 

இழுத்துச்பசன்பொ அயணக் கல்பனநிந்ார்கள். அன் சாகுபன்பு, “ஆண்டற, 

இர்கள்றல் இந்ப் தாத்ய சுத்ாிபைம் ன்பொ ிகுந் சத்ிட்டுச் பசான்ணான்” 

(அப்றதாஸ்னர் 7:60). அந் பகாயனதாகர்கயப ன்ணிபெம் ன்பொ ஸ்றான் 

றகட்டபதாழுது, ன்தயட இபைம் றகாதத்ிணின்பொம் கசப்திணின்பொம் 

ிடுயனாக்கப்தட்டிபைக்க றண்டும் ன்தற அதக்கு றண்டிாிபைந்து. இறசு 

சிலுயில் அயநப்தடும்றதாது அர் பசய் பெதத்ய அன் தின்தற்நிணான், “திாற, 

இர்கலக்கு ன்ணிபெம், ாங்கள் பசய்கிநது இன்ணபன்பொ ன்பொ அநிாிபைக்கிநார்கறப 

ன்நான்” (லூக்கா 23:34). 

உங்கபால் இய கற்தயண பசய் படிகின்நா? இங்றக றகுாணாகி இறசு 

ற்பொம் ஸ்றான் ஆகி இண்டு ணிர்கள் உள்பணர். இர்கள் இபைபைம் சத்ித்ய 
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திசங்கித்ார்கள், அர்கள் சுகப்தடுத்லிலும் ற்யந அற்புங்கபிலும் தங்கு 

கித்ார்கள்.ஆண்கள் ற்பொம் பதண்கலயட இட்சிப்யதத் றடிணார்கள், றதயட 

சித்த்யபெம் பசய்ார்கள். இபைப்திதம்ங்கலயட ாழ்ய ிகக் பகாடூாண பயநில் 

இந்ணர். இபைபைம் அிாாக குற்நம்சாட்டப்தட்டு,றதாாடி, ாழ்த்ப்தட்டு பகாயன 

பசய்ப்தட்டணர். ஆணாலும் இர்கள் ங்கலக்கு குற்நம் இயத்ர்கயப 

கபையறாடுகூட தார்த்து அர்கயப ன்ணித்ார்கள். உங்கலக்கு நியத் எபைய 

அல்னது ற்நர்கயப ியணத்துப் தார்க்க உங்கபால் படிகின்நா? இறசுவும் ஸ்றாதம் 

சகித்துக்பகாண்டற்றநாடுஅந் திச்பசயன எப்திட்டுப் தாபைங்கள். உங்கள் ன்ணிப்பு 

இறசுவுயட ற்பொம் ஸ்றாதயடற்றநாடு வ்ாபொ உடன்தடுகின்நது? 

 

ாம் ற்நர்கயப ன்ணிக்க றண்டுபன்பொ றன் ிர்தார்க்கின்நார். 

“தபையட ப்திங்கயப ீங்கள் அர்கலக்கு ன்ணிாிபைந்ால், உங்கள் திா 

உங்கள் ப்திங்கயபபெம் ன்ணிாிபைப்தார்” (த்றபெ 6:15). து ார்த்யக்கூடாக 

அய ிகவும் பபிவுதடுத்ி குநிப்திட்டுள்பார். றபொ ார்த்யகபிணால் கூநிணால், 

உங்கயப புண்தடுத்ிர்கயப ீங்கள் பாடர்ந்தும் ன்ணிக்க பொப்பீர்கபாணால், படிில் 

ீங்கள் றதயட இாஜ்த்ில் ஆதத்ில் ிற்கறண்டி பைம். ாயாது ீங்கள் 

ன்ணிக்கறண்டுா? தாிசுத் ஆிாணர் உங்கள் ணில் பகாண்டுபைதர்கயப 

ீங்கள் ன்ணிப்தற்காக இப்பதாழுது இந்றத்ய டுத்துக்பகாள்லங்கள். இன்றந 

அர்கயப அயபெங்கள் அல்னது அர்கலக்கு ழுதுங்கள். 

 

 

ன்யண ன்ணித்ல் 

 

றாக்கம் 4: 

ன்யண ன்ணிப்தன் பக்கித்துத்யக் குநித்து கனந்துயாடல். 

 

எபை சிபொ யதன் ன்தயட சிபொ இயப சறகாாிபெடன் 

ியபாடிக்பகாண்டிபைந்ான். எபை பதாி கியயச் சுற்நி அன் அயப துத்ிணான், 

இபைபைம் சிாித்ணர். ிடீபண அந் சிபொி ியபாடுய ிபொத்ிணாள். அந் சிபொன் 

ன்தயட கர்ப்திித் ாண்யடக்கு ியந்து ஏடிணான் அன் அழுதுபகாண்றட, 

“அம்ா, ங்யக இணி எபைறதாதும் ன்தடன் ியபாடாட்டாள் ன்நான்.” உடறண ாய் 

திள்யப இபைக்கும் இடத்ிற்கு ியந்றாடி திள்யபயதூக்கிபடுத்ாள். அப்பதாழுது 

அள் ன்தயட கயடசி பச்யசிட்டாள். தின்ணர், அந் சிபொிின் ில் அபைகில் இபைந் 

ிபக்கின் ிநக்கப்தட்ட ியனிலிபைந் ய பாட்டிணாறன அலக்கு இவ்ாபொ 

டக்க றாிட்டபன்தய அநிந்துபகாண்டணர். ினத்ில் அலயட சாீம் 

பப்தயடந்ிபைந்து. அலயட சின்ண சாீத்ிற்குள் அிகபவு ின் கடத்ப்தட்டால் 

அள் யடந்ாள். 

 

ாபையட நிணால் இச்சிபொி ாித்துப்றதாணாள்? அது அந் சிபொ யதணின் நா 

அல்னது ாின் நா அல்னது அந் சிபொிின் நா? 

 

றதயட பொ ன்ண? கயனக்கிடாக, அந் சிபொிின் த்ிற்கு ாதம் 

றதம் பதாபொப்தாபிகபபன்பொ ண்ி அறக பைடங்கயபக் கடத்ிணாள். “ான் 
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இன்தம் கணபடுத்து அர்கயப ிக அபைகில் கணித்ிபைக்கறண்டும்? ான் ப்தடி 

அந் ிபக்யகபெம் அதயட யபெம் குநித்து அநிாிபைந்றன்? றன் ன் 

இப்தடிப்தட்ட காாிம் ிகழும்தடி அதித்ார்?” ன்பொ பாடர்ச்சிாக ன்யணற தன 

றகள்ிகள் றகட்டுக்பகாண்டிபைந்ாள். 

 

சினறங்கபில், ம்யற ாம் ன்ணிப்தது ான் பசய்ற்கு ிகவும் கஷ்டாண 

ிடாகும். ாம் இன்தம் சற்பொ அயக்குநித்து அநிந்ிபைக்கறண்டும், இன்தம் கணாக 

அாணித்ிபைக்கனாம் அல்னது கணாக ித்ிாசாக பசய்ிபைக்கனாம் ண ாம் 

ியணக்கின்றநாம். கடுந்துத்ில், றயணில், கயனில் படிந் பொகள் அல்னது 

சம்தங்கள் குநித்து ாம் ம்ய அல்னது றயண ிட்டுகின்றநாம். ற்நர்கயப 

ன்ணிப்ததுறதானற, உங்கயப ன்ணிப்ததும் உங்கள் சு ிபைப்தற. 

 

றன் உங்கயப ன்ணிப்தாக ாக்குப்தண்ிபெள்பார். எபைபயந ீங்கள் 

றதயட இக்கத்யப் பதற்நிபைப்பீர்கபபணில், ீங்கள் உங்கயப ன்ணிப்தய 

பாிந்துபகாள்ப றண்டும். ீங்கள் உங்கலக்றக தாிிக்கம் காண்தித்து 

புனம்திக்பகாண்டிபைக்கத் றயில்யன. அபைக்கு இன்தம் உங்கள் ாழ்க்யகயக் குநித்து 

றாக்கபம் ிட்டபம் உண்டு. அணால், அபையட ன்ணிப்யத ற்பொக்பகாள்லங்கள் 

உங்கயபற ீங்கள் ண்டிப்தய ிபொத்ிிடுங்கள். 

 

உங்கயப ஈடுதடுத்ிக்பகாண்டு எபை றயணாண அல்னது றதாிடாண 

அததபான்பொ ிகழும்பதாழுது, ீங்கள் ணிாக இல்யனபன்தய 

ியணிற்பகாள்லங்கள். ற்நர்கலம் இற்பகாத் கடுந்துங்கலடன் 

றதாாடிபெள்பணர். ிழுந்துறதாண இவ்வுனகத்ில் ாழும் க்கு இயபெம் ஏர் தகுிாக 

உள்பது. கடந் கானத்ில் டந்ற்யந ாற்நறா அல்னது அந் றயணாண ிகழ்ின் 

ியபவுகயப குயநக்கறா படிாது. அப்தடிப்தட்ட சம்தங்கபில்உங்கயப 

ீங்கறபன்ணித்னாணது ிகபக்கிாணாகும். ாற்ந படிாற்யந குநித்து 

கசப்புர்ய யத்துக்பகாள்பயப் தார்க்கிலும் இப்தடிச் பசய்து ாழ்க்யகய 

பன்றாக்கிக் பகாண்டு பசல்ன றன்றலும் உிபசய்பெம். றன் உங்கலக்பகண 

யத்ிபைக்கும் ிர்கானத்ய அித்துிடாீர்கள். 

 

ீயக்கும் றதாயசக்கும் ன்யண அடியப்தடுத்ிக்பகாண்ட போஸ் ன்தன் சத் 

யனர்கபிடம் குநித் எபை பாயகப் தத்ிற்காக இறசுயக் காட்டிக்பகாடுத்ான். 

தின்ணர், அன் அது ான் பசய்ிபைக்கக்கூடா ிடம் ன்பொ அநிந்து, ன்யண 

தூக்கிலிட்டுக்பகாண்டான். போஸ் றதக்கு பன்தாக ன் பசாந் பசல்கலக்காக 

ன்யண ணந்ிபைம்புலுக்கு பகாண்டுில்யன, அத்துடன் ான் பசய்ற்நிற்காக 

ன்யண ன்ணிக்கவும் இல்யன. அதயட றால்ி அயண அித்து. இன்பொம், 

காட்டிக்பகாடுப்தர்கலக்காக போஸ் ன்தம் பதர் உதறாகிக்கப்தடுகின்நது. 

 

அப்றதாஸ்னன் றததுபைவும் ீண்டும் ீண்டும் இறசுய பொலித்ன் பனம் தாம் 

பசய்ான். ஆகிலும் படிில் அன் ஆி சயதின் ிகப்பதாி யனாணான். ித்ிாசம் 

ன்ண? போஸ் ிகவும் ணபயடந்து ன்யண தூக்கிலிட்டறதாதும், றததுபை அன் பசய் 

இக்கற்ந காாித்யக் குநித்து ணங்கசந்து அழுான். எபைன் ன்யணத் ான் 

ன்ணிக்கில்யன, ற்நன் இறசுவுக்குள் ன்ணிப்யதத் றடிக்பகாண்டான். றததுபை 

இறசுின் அன்திற்கு இடங்பகாடுத்து அன் ீண்டும் அபைடன் சாிாண உநவுக்குள் 

பைம்தடி இடங்பகாடுத்ான். போஸ் றால்ிிணால் ாித்ான், றததுபை றதக்கு 
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கியயக் பகாண்டுபைம்தடி ாழ்ந்ான். ீங்கள் யத் பாிந்படுப்பீர்கள்? ான் 

உங்கயபற ீங்கள் ன்ணிக்கும்தடி றண்டிக்பகாள்லகின்றநன்! உங்கள் ாழ்க்யக 

றதக்கு பதபொிிக்கதும் அபையட தார்யில் அது ியனறநப்பதற்நதுாகும். 

அர் உங்கயபக் பகாண்டு பதாி காாிங்கயபச் பசய்ட்டும். 

 

உங்கலயட பதாபொப்பு 

 

றாக்கம் 5: 

ீங்கள் நியத்ர்கபிடம் உங்கலயட பதாபொப்யத ிதாித்ல். 

 

உங்கலயட றால்ிகயப, தாங்கயப, குயநகயப எப்புக்பகாள்பல் ஆகிய 

ிகவும் கடிாண காாிங்கபில் என்நாகும். எபைர் புண்தடும்றதாது அல்னது ற்நர்க்கு 

நியக்கும்றதாது, குற்நம் பசய்ர் ான் பசய்ற்நிற்கு ன்ணிப்பு றகட்கனாம். 

அப்தடிில்னாிடின் அந் தியய றறநங்காது ாற்நிிடனாம். 

 

ன்ணிப்பு றகட்தபன்தது ாழ்யக்குாி அததம் ன்நாலும் இது அடிக்கடி 

றயப்தடுகின்நது. ாம் எபைபைக்கு பொ பசய்பெம்றதாது, ம்பயட பசல்கலக்கு 

ன்ணிப்பு றகட்தது ாத்ிம் றதாாது,  றயப்தட்டால் ாம் அற்காண ஷ்ட ஈட்யடபெம் 

பசய்றண்டும். இந் ஷ்ட ஈடு சாிாணதும் ீிாணதும் ாத்ிம் அல்ன, ன்ணிப்யத 

றகட்டன் பனம் உண்யத்ன்யய டுத்துக்காட்டுகின்நது. லூக்கா 19 இல் சறகபெயக் 

குநித்து தார்க்கின்றநாம், அன் ாிசூலிப்தன் அன் அிாாய் தத்ய 

சம்தாித்ன். அன் உபைத்ில் குள்பணாக இபைந்ான். எபைாள், ாிறகா ிாக இறசு 

டந்துந்து பகாண்டிபைந்ார், இறசுயப் தார்க்கும்தடி அன் ிகச் சிநப்தாக பற்சி 

பசய்ான். இவ் ாிசூலிப்தன் இறசுிதயட அற்புங்கள், றதச்சு ற்பொம் 

தடிப்தியணகள் றதான்ந தன ிக்கத்க்கயகயபக் றகள்ிப்தட்டிபைந்ான். சறத்து 

ஊாின் புகழ்பதற்ந ீர்க்காிசிய காண்தற்கு அதக்கு கியடத் ாய்ப்பு இது. அய 

சற்பொ ன்நாக தார்ப்தற்காக சறகபெ ஏடிச் பசன்பொ எபை த்ின்றல் நிணான். 

ிர்தாாிாக, இறசு குநித் த்ிற்கடிில் ின்பொ அறணாடு றதசிணதுடன் 

சறகபெவுடன் ிபைந்து உண் அபையட ிபைப்தத்யத் பாிித்ார். இறசுின் 

கணத்யக் குநித்து கபிப்புடன், சறகபெ திநகு இவ்ாபொ தினபித்ான், 

 

“சறகபெ ின்பொ, கர்த்ய றாக்கி: ஆண்டற, ன் ஆஸ்ிகபில் தாிய 

யகலக்குக் பகாடுக்கிறநன், ான் எபைணிடத்ில் யாகிலும் 

அிாாய் ாங்கிணதுண்டாணால், ானத்யணாக ிபைம்த 

பசலுத்துகிறநன் ன்நான். இறசு அயண றாக்கி: இன்யநக்கு இந் 

வீட்டிற்கு இட்சிப்பு ந்து; இதம் ஆதிகாபக்கு 

குாணாிபைக்கிநாறண. இந்துறதாணய றடவும் இட்சிக்கவுற 

தகுான் ந்ிபைக்கிநார் ன்நார்.”(லூக்கா 19:8-10). 

 

கணிபெங்கள் சறகபெ ஷ்ட ஈட்யட ங்க ியணத் அத்ிட்டத்ிற்கு இறசு ிர்ப்பு 

பாிிக்கில்யன. எபை உடன்தாடாண இபைத்ிற்காண சாட்சிாக சறகபெின் பசல்கள் 

அயகின்நண. 
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இக்கயிலிபைந்து கற்பொக்பகாள்ப றண்டி பக்கி தாடம் ன்ணபணில், 

ணந்ிபைம்புலிணால் எபை தபையட இபைம் ாபொகின்நறதாது, அன் அல்னது அள் 

கடந் கானத்ில் பசய் தியய சாிப்தடுத்துகின்நான். அர் ன்ணிப்பு பகாடுக்கும் பன்பு 

ஷ்டஈடு ங்கப்தடறண்டும் ன்பொ அய அர்த்ப்தடுத்ில்யன; ாநாக, இந் ஷ்ட 

ஈடு எபை உண்யாண ாற்நத்ய பசய்துகாண்திக்கின்நது. சூழ்ியனகலக்கு ற்த ஷ்ட 

ஈடு பசய்னாணது ப்றதாதும் அவ்பவு இனகுாண காாில்ன. பய்ாகற, சின 

ிடங்கபில் ஷ்ட ஈட்யட பசலுத்னாணது சாத்ில்னாலுிபைக்கனாம். சின றங்கபில் 

ஷ்ட ஈடு பசய்தய நியக்கப்தட்ட தர் ன்ணிப்பு பகாடுப்தற்கு ஆத்ாக 

இல்னாிட்டாலும் அவ்ாபொ பசய்ற்கு பற்சிபசய்து சாிற. 

 

படிவுய 

 

கிநிஸ்துயப் றதானாக றண்டுபன்தற எவ்பாபை ிசுாசிிதயட இனக்காகும். 

க்கு கிநிஸ்துின் சிந்யபெம் சுதாபம் இபைக்கறண்டும். ாம் அபையட ார்த்யய 

திசங்கித்து துி தாடல்கயபப் தாடறண்டும். ம்பயட ித்ி கானத்ய அபைடன் 

கிப்தற ம்பயட ாஞ்யசாக இபைக்கறண்டும். அறறதான ம்பயட குடும்தம், 

ண்தர்கள் ற்பொம் ற்நர்கள் அய அநிந்துபகாள்பவும் றண்டும். 

 

கிநிஸ் ாழ்க்யகில் ன்ணிப்பு ன்தது ஏர் இன்நியா தகுிாகும். இறசு 

க்கு இப்தடி பெதிக்கும்தடி கற்பொக்பகாடுத்துள்பார், “ங்கள் கடணாபிகலக்கு ாங்கள் 

ன்ணிக்கிநதுறதான ங்கள் கடன்கயப ங்கலக்கு ன்ணிபெம்” (த்றபெ 6:12). ாம் 

ன்ணிப்பு பதநவும் ன்ணிப்பு பகாடுக்கவும் கற்பொக்பகாண்டால், ஆசீர்ாங்கபின் கவுகள் 

ிாிாகத் ிநக்கும். ாம் றயண ஆாண ியனில் அததிப்றதாம். 

 

ணணம் பசய்ற்கு ஆறனாசிக்கப்தட்ட சணங்கள் 

 

சங்கீம் 86:5   

த்றபெ 6:9-13   

பகாறனாபசர் 2:13 

1 றாான் 1:9 

சங்கீம் 103:12 

லூக்கா 23:34 

 

 


