
படிப்படியா�க மன்னித்தல்

நா�ம் அனை�வரும் ஆழம�� மற்றும் அன்ப�� உறவுகளுக்க�க ஏங்குகிறோற�ம். ஆ��ல் துரதிர்ஷ்டவசம�க நா�ம் அனை�வரும் 
மற்றவர்களா�ல் கஷ்டங்கள், மற்றும் துஷ்பிரறோயா�கங்கனைளாயும் கூட அனுபவித்திருக்கிறோற�ம். இத��ல் நா�ம் றோவதனை�யா�லும், 
கஷ்டத்தி��லும் அவதிப்படுகிறோற�ம். இவற்றில் இருந்து விடுபட நா�ம் செசயால்படவில்னை9 என்ற�ல் நாம் உடலில் க�யாங்கள் 
செத�ற்றுகள் மற்றும் சீர்குனை9வு றோப�ன்றனைவ ஏற்பட்டு, நாம் இதயாத்தில் க�யாங்கனைளா ஏற்படுத்தி அது கசப்ப�ய் வளாரும். க�9ம் 
மட்டும் குணம�க�து!

பதிலுக்கு நா�ம் அடிக்கடி நாம்னைம வி9க்கிக் செக�ள்கிறோற�ம். மற்றும் ப�துக�ப்பிற்க�க சுவர்கனைளாக் கட்டுகிறோற�ம். இதன் 
வினைளாவ�க, நா�ம் யா�னைரயும் நாம்னைம செநாருங்க அனுமதிக்கம�ட்றோட�ம். இத��ல் நா�ம் தனினைமப்படுத்தப்படுகிறோற�ம். மற்றும், நா�ம் 
றோக�பத்துடன் நாடந்துசெக�ள்கிறோற�ம், மற்ற நாபருக்கு எதிர�கத் தவறுகனைளா சுமத்துகிறோற�ம், பழிவ�ங்குகிறோற�ம். இது நாம் 
எண்ணங்கனைளா மற்றவர் நாமக்கு ஏற்படுத்தியா க�யாத்துடன் றோசர்த்து விடுகிறது.

இந்த உத்திகனைளா ப�விப்பறோத�டு, றோமலும் தக�த வழிகனைளாப் பயான்படுத்தி நாம்னைமப் ப�துக�த்துக்செக�ள்ளா முயாற்சிக்கிறோற�ம். 
ஆ��ல் நா�ம் இறுதியில் நாம்னைமறோயா றோமலும் க�யாப்படுத்துகிறோற�ம். நா�ம் க�யாப்பட்டிருப்பத�ல் மற்றவர்கனைளா அன்றோப�டு 
உபசரிப்பதுமில்னை9 – க�யாப்பட்டுள்ளா மக்கள், மற்ற மக்கனைளாக் க�யாப்படுத்துவர்.

இந்த தீயா சுழற்சியிலிருந்து தப்பிக்கும் ஒறோர ஒரு வழி மன்னிப்பு, மட்டுறோம. குறிப்பிடத்தக்க வலியினை� நா�ம் 
அனுபவித்திருந்தத�ல் இது மிகவும் கடி�ம�கறோவ இருக்கும். இருப்பினும், நா�ம் மன்னிக்க�தவனைர, நாம்னைம க�யாப்படுத்தியா 
நாபருக்கும் கடந்த க�9த்திற்கும் நா�ம் கட்டுப்பட்டிருப்றோப�ம். ஏசெ�ன்ற�ல், வலி மிகுந்த அனுபவங்கனைளா மட்டும் நாம்ம�ல் மறக்க 
முடியா�து. நினை�வுகனைளா மட்டும் அடக்கி னைவக்க முயாற்சி செசய்யா9�ம். ஆ��ல் கர்த்தர், நா�ம் சுதந்திரம�க இருக்க விரும்புகிற�ர். 
அவர் விருப்பம் நாம்னைமக் கசப்பில் இருந்து விடுவிப்பதும், பழிவ�ங்கும் எண்ணத்திலிருந்து விடுவிப்பதும் மட்டுமல்9�து, கடந்த 
க�9 வலிகளாMலிருந்தும் விடுவிப்பதும�கும்.

மன்னிப்பு என்ற�ல் என்�?

மன்னிப்பு என்பது மற்றவர்களுக்கு எதிர�� அனை�த்து நிந்னைதகனைளாயும், குற்றச்ச�ட்டுகனைளாயும் விட்டு விடுவனைதத் 
செதரிந்செதடுப்பத�கும். அவனைர அல்9து அவனைளா கர்த்தரின் கரங்களாMல் ஒப்பனைடக்கின்றோறன். நா�றோ� நீதி வழங்குவதற்கு ம�ற�க, 
நா�ன் கர்த்தனைர நாம்புகிறோறன். கர்த்தர் நியா�யாம�� நீதிபதி ஆவ�ர். மற்றவருக்கு என்� நாடக்குசெமன்பனைத அவறோர தீர்ம�னிக்கட்டும். 
இதன் செப�ருள் என்�செவனில் இனிறோமல் மற்றவர்களாMன் ப�வங்கனைளா அவருக்செகதிர�க எண்ணுவதுமில்னை9, அவற்னைற அவர் 
மீது னைவத்திருக்கிறதும் இல்னை9 என்பத�கும். றோவறு வ�ர்த்னைதகளாMல் செச�ல்வத�யின், நா�ன் ஏற்க�றோவ அவருனைடயா ப�வங்களாMன் 
வினைளாவுகளுடன் வ�ழ்ந்து வருவத�ல், கடந்த க�9த்னைத ம�ற்றவும் முடியா�து எ� எண்ணி நா�ன் இப்றோப�து சம�த��மனைடந்து, 
இத��ல் மற்றவர்கனைளா எ�க்கு எதிர�� அனை�த்துப் ப�வங்களாMலிருந்தும் விடுவிக்கின்றோறன்.

இது என்னுனைடயா முடிவு மட்டுறோம. அவர்/அவள் மன்னிப்புக் 
றோகட்ட�லும் றோகட்க�விட்ட�லும் அல்9து அவர்/அவள் இருக்கிற�ர� இல்னை9யா� என்பது மற்றவர்களாMடமிருந்து முற்றிலும் 
சுதந்திரம��து. நாம்னைமக் க�யாப்படுத்தியா நாபனைர நா�ம் ச�ர்ந்து இல்னை9.

மன்னிப்பது மற்றவர்களுக்கு நால்9து என்ற�லும், அதனிலும் றோம9��த�க நா�ன் இதனை� என் செச�ந்த நா9னுக்க�கச் செசய்கிறோறன். 
நா�ம் மன்னிக்கும்றோப�து பயாம், றோக�பம், அல்9து கசப்பு, றோப�ன்ற எதிர்மனைறயா�� உணர்வுகளாMலிருந்தும் விடுபட்டு, மீண்டும் 
குணமனைடந்து முழுனைம செபற9�ம்.

மன்னிக்கும் படிகள்

சி9 றோநாரங்களாMல் நா�ம் அவசரம�க மன்னிப்னைபப் பற்றிப் றோபசும் செப�ழுது குறுக்கு வழிகனைளாப் பயான்படுத்துகிறோற�ம். ஆ��ல் நாம் 
இருதயாங்களாMல் வலியின் எச்சங்கள் இன்னும் இருப்பனைதப் பின்�ர் புரிந்துசெக�ள்ளுகிறோற�ம். அப்படியா���ல், நா�ம் மற்றவர்கனைளா 
எப்படி முழுனைமயா�க மன்னிக்க முடியும்? மன்னிக்கும் செசயால்முனைறயின் மூ9மும் நாம்னைம வழிநாடத்துவதன் மூ9மும் பின்வரும் 
படிகள் நாமக்கு உதவுகின்ற�.

நா�ம் முதல் மூன்று படிமுனைறகனைளாயும் கவ�ம�க வ�சித்துப் ப�ர்ப்பதற்கு முன்னுரினைமயுடன் ஓர் உதவியா�ளாருடன் றோசர்ந்து 
செசய்யா9�ம்.

1. என்� நாடந்தது?

• என்� நாடந்தது என்பனைதக் குறிப்ப�க விவரிக்கவும்.

• செப�துவ�� தவறுகள்: இனைவ பற்றி நா�ம் செப�துவ�கவும் செதளாMவற்றவர்களா�கவும் இருக்கின்றோற�ம்.

2. எனைவ என்னை�க் க�யாப்படுத்தி�? நா�ன் எப்படி அவற்னைற உணர்ந்றோதன்.

• உணர்வுகள் முக்கியாம��து. மற்றும் நா�ம் யா�ர் என்பதும் ஒரு முக்கியா பங்கு வகிக்கிறது.

• செப�துவ�� தவறுகள்: நா�ம் இந்தப் படிநினை9கனைளாத் தவிர்த்துவிட்டு, உண்னைமகனைளா மட்டும் கனைடப்பிடிக்கிறோற�ம்.

3. ப�வத்திற்குப் செபயாரிடுங்கள்

• தவறுகனைளா செமன்னைமயா�க்க�தீர்கள், அத்றோத�டு நியா�யாப்படுத்தவும் றோவண்ட�ம். அவர் செசய்த அல்9து செசய்யா�த 
செசயால்களாMன் மூ9ம் மற்றவர்கள் எ�க்கு எதிர�க எவ்வ�று ப�வம் செசய்த�ர்கள் என்பனைத அனைடயா�ளாம் க�ணவும்.

• செப�துவ�� தவறுகள்: நா�ங்கள் மற்றவர்கனைளா நியா�யாப்படுத்துகின்றோற�ம். (ஆ��ல் நா�ம் இனைதப் ப�வம் என்று 
செச�ல்9�விட்ட�ல் மன்னிப்பு இருக்கமுடியா�து).



இப்செப�ழுது நா�ம் செ`பத்திற்குள் செசன்று எல்9�வற்னைறயும் கர்த்தரிடம் செக�ண்டு வருகிறோற�ம்.

4. அநீதி குற்றச்ச�ட்டுக்கனைளா கர்த்தரிடம் செக�ண்டு வருதல்

• நா�ம் நீதிபதியா�� கர்த்தரிடம் றோப�ய் நாம்னைமக் க�யாப்படுத்தியா நாபர் மீது குற்றச்ச�ட்னைட அவர் முன் னைவக்கிறோற�ம். நா�ம் 
கர்த்தரிடம் நாம் இருதயாத்னைத ஊற்றி, முதல் மூன்று படிகளாMலிருந்தும் எல்9� முக்கியா விஷயாங்கனைளாயும் அவரிடம் 
செச�ல்கிறோற�ம்.

• செப�துவ�� தவறுகள்: நா�ம் இந்தப் படிநினை9கனைளாத் தவிர்க்கின்றோற�ம், அல்9து நாமது உணர்வுகனைளாக் கர்த்தரிடம் 
இருந்தும் மனைறக்கிறோற�ம்.

5. மன்னிப்பு பற்றிப் றோபசுறோவ�ம்

• நா�ம் இப்றோப�து மன்னிப்னைபப் றோபசுகிறோற�ம். (“___க்கு ___ நா�ன் மன்னிக்கிறோறன்”.) றோமலும் முழு வழக்னைகயும் கர்த்தரின் 
னைககளாMல் ஒப்பனைடக்க முடிவு செசய்கிறோறன்.

• செப�துவ�� தவறுகள்: அந்த நாபனைர என்� செசய்யா றோவண்டும் என்று கர்த்தரிடம் றோகட்கிறோற�ம். (மற்ற நாபனைர நா�ம் 
சபிக்கிறோற�ம்). அல்9து நா�ம் மன்னிக்க விரும்புகிறோற�ம் என்று செச�ல்கிறோற�ம். (“கர்த்தறோர, மன்னிக்க எ�க்கு 
உதவுங்கள்”.) ஆ��ல் உண்னைமயில் முடிசெவடுக்க றோவண்ட�ம்.

அநீதி குற்றச்ச�ட்டுக்கனைளா கர்த்தரிடம் செக�ண்டு வருதல்
கர்த்தர் த�ன் நீதிபதி. ஒவ்செவ�ரு அநீதினையாயும் அவரிடம் செக�ண்டு வர நாமக்கு உரினைமயுண்டு. அவர் நீதினையாக் செக�ண்டு வருவ�ர், 
அனை�வருக்கும் தீர்ப்பளாMப்ப�ர் என்று நா�ம் உறுதியா�க நாம்ப9�ம். அது நாமது றோவனை9யுமல்9. நாமக்கு அநீதி செசய்தவர்களுக்கு 
நா�மும் அநீதினையா மீண்டும் செசய்யாறோவ�, பழிவ�ங்கறோவ� நாமக்கு உரினைம இல்னை9.

இந்த உ9கில் நா�ம் ஒரு நீதிபதியிடம் குற்றச் ச�ட்டுக்கனைளாக் செக�ண்டு செசல்வது றோப�9றோவ, நா�ம் கர்த்தரிடமும் எல்9�க் 
குற்றச்ச�ட்டுகனைளாயும் செக�ண்டு வரமுடியும். அவனைரப் புண்படுத்தியாதற்கு நா�ம் பயாப்படத் றோதனைவ இல்னை9. ஆ��ல், நா�ம் 
முற்றிலும் றோநார்னைமயா�க இருக்க றோவண்டும். மற்றும் நாம் அனை�த்து உணர்வுகனைளாயும் க�ட்டமுடியும். நா�ம் இவற்னைற எல்9�ம் 
செசய்து முடித்ததும், குற்றச் ச�ட்டுக்கனைளாயும் விடுத்து, இனைவ எல்9�வற்னைறயும் கர்த்தரின் னைகயில் ஒப்பனைடக்கிறோற�ம். 
மற்றவர்கனைளா நா�றோம செத�டர்ந்தும் தீர்ப்பு அளாMக்கம�ட்றோட�ம். ஆ��ல் தீர்ப்பளாMப்பனைதக் கர்த்தரிடம் மட்டுறோம விட்டு விடுகிறோற�ம்.

றோம9திக குறிப்புகள்

ஒரு உதவியா�ளாரின் ஆதரனைவப் பயான்படுத்துதல்: சி9 அம்சங்கனைளா கவனிக்க�மல், இந்த முழு மன்னிப்பு செசயால்முனைறனையாயும் 
மட்டும் கடந்து செசல்வது கடி�ம். உங்களுடன் றோசர்ந்து இந்தப் படிகனைளாக் கடந்து, உங்களுடன் செ`பம் பண்ணக்கூடியா 
ஒருவனைரத் றோதடுங்கள்!

நாம்முனைடயா செச�ந்தப் ப�வங்கள்.: செபரும்ப�லும், நா�ம் புண்படும்றோப�து மற்றவர்கனைளா நா�மும் தற்செசயா9�கறோவ றோம�சம�க 
நாடத்துகின்றோற�ம், அவர்களுக்கு எதிர�கப் ப�வமும் செசய்கின்றோற�ம். இந்த விஷயாங்கனைளாப் புறக்கணிக்க�மல், ம�ம் திரும்பி 
மன்னிப்புக் றோகட்பது முக்கியாம�கும். உங்கள் ம�தில் றோத�ன்றும் எனைதயும் வினைரவில் இங்றோக செதளாMவுபடுத்துங்கள்.

என்னை� நா�றோ� மன்னிக்கிறோறன்: சி9 றோநாரங்களாMல் நா�ம் ஏறோத� ஒன்றுக்க�க நாம்மீது றோக�பப்படுகின்றோற�ம், அல்9து குற்றம் 
ச�ட்டுகின்றோற�ம். றோதவன், இறோயாசு கிறிஸ்து மூ9ம் நாம்னைம மன்னிக்கவும், தூய்னைமப்படுத்தவும் ஒரு வழினையா வழங்குகின்ற�ர். 
என்னை� மன்னிப்பது என்பது அவருனைடயா வ�ய்ப்னைப ஏற்றுக் செக�ண்டு நா�றோ� பயான்படுத்துவத�கும்.

“மன்னிக்கும்” கர்த்தர்: சி9 சமயாங்களாMல் நா�ம் கர்த்தனைரப் பற்றி எதிர்மனைறயா�� எண்ணங்கனைளாக் செக�ண்டிருப்றோப�ம். அல்9து 
அவர் மீது னைபத்தியாம�க இருப்றோப�ம். கர்த்தர் தவறு செசய்வதில்னை9, எ�றோவ அவரிடம் மன்னிப்பதற்கு எந்தக் குற்றமுமில்னை9, 
இந்த வனைகயில் அவனைர மன்னிக்க நாமக்கு எந்தத் தகுதியுமில்னை9. ஆ��ல் அவர் மீதுள்ளா நாமது விரக்திகனைளாயும் எதிர்மனைற 
உணர்வுகனைளாயும் விட்டுவிடுவது முக்கியாம்.

மன்னிப்புடன் ஒட்டிக்செக�ண்டது: பனைழயா உணர்வுகள் மீண்டும் றோத�ன்றி��ல், நீங்கள் ஏற்க�றோவ மன்னிக்கத் 
றோதர்ந்செதடுத்துள்ளீர்கள் என்பனைத நினை�வூட்ட, அந்த உணர்வுகள் கடந்து றோப�கும். இருப்பினும், நீங்கள் முதன்முனைறயா�கப் 
றோபச�த றோவறு அம்சங்கள் அல்9து ஆழம�� க�யாங்கள் இருக்க9�ம். இந்த பகுதிகளும் குணமனைடயா நா�ம் மீண்டும் ஒரு முனைற 
மன்னிக்கும் செசயால்முனைறனையா றோமற்செக�ள்ளா9�ம்.

என்னை� நா�றோ� பரீட்சிப்பது

பின்வரும் றோகள்வினையா கர்த்தரிடம் றோகட்டு, குறிப்புகனைளா எழுத இரண்டு (2) நிமிடங்கள் ஒதுக்குங்கள்:

கர்த்தறோர, நா�ன் யா�னைர மன்னிக்க றோவண்டும்?

கர்த்தருக்குச் செசவிச�ய்த்து உங்கள் உறவுகனைளா 
(செபற்றோற�ர், குடும்பத்தி�ர், உறவி�ர்கள், நாண்பர்கள், 
அயா9வர்கள், சக ஊழியார்கள், வகுப்புத் றோத�ழர்கள், 
ஆசிரியார்கள், தனை9வர்கள், நீங்கள், கர்த்தர்.......)

நா�ன் எப்படிக் க�யாப்பட்றோடன்? யா�ர�ல்?

பயிற்சி

எந்த வலிகனைளா நா�ன் முதலில் கவ�ம் செசலுத்த 
விரும்புகிறோறன்?
இதில் யா�ர் என்னை� ஆதரிக்க றோவண்டும்? நீங்கள் எவ்வ�று செத�டருவீர்கள்? என்பவற்னைறக் குறிப்ப�கத் செதளாMவுபடுத்துங்கள்!

இந்த ஆவணத்தின் பதிப்புரினைமனையா எவரும் இ9வசம�கப் பயான்படுத்திக் செக�ள்வது, மற்றவர்கறோளா�டும் பகிர்ந்து செக�ள்ளா9�ம். பதிப்பு 1.3

ஒரு குறிப்பிட்ட நாபருட��� உறவு ஆறோர�க்கியாம��த� அல்9து 
இன்னும் ஏறோதனும் ஒரு வனைகயில் முறிந்து விட்டத� என்பனைதக் 
கண்டு பிடிப்பதற்க�� குறிப்புகள்:

• நாபனைரப் பற்றிச் சிந்தியுங்கள்:நீங்கள் அவருக்றோக�/அவளுக்றோக� 
உங்கள் முழு ம�துடன் வ�ழ்த்துக்கள் கூறமுடியும�?

• நீங்கள் செதருவில் வரும் செப�ழுது அந்த நாபனைர சந்திப்பத�கக் 
கற்பனை� செசய்து ப�ருங்கள். நீங்கள் எப்படி உணருவீர்கள்? 
நீங்கள் அவர் மீது இன்னும் க�ழ்ப்புணர்ச்சியுடன் இருக்கிறீர்களா�?
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