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மனந்திரும்புதல் என்றால் எனன?
 
	 மனந்திரும்புதலைப்	பற்றி	நாம்	அப்்பாஸதை	நடபடிகள்		
புததகதலத	லமயமாக	லைதது,	இந்த	சிற்்றேட்டில்	சற்று	விரிைாக	
சிந்திப்்பாம்.	
	 ்பதுருைானைர்	ககார்்நலியு	வீட்டிற்குப்	்பானகபாழுது	
ஆவியானைர்	 அைர்கள்	 ்ம்ை	 இறேங்கினலத	 நாம்	
ைாசிக்கி்றோம்.	இங்கு	ககார்்நலியுவுக்கு	ஆணடைர்	தம்முலடய	
தூதலனக்ககாணடு	 ஒரு	 கசய்திலய	 அனுப்புகிறோர்.	 அது,	
“நீயும்	 உன்	 வீட்டாரலனைரும்	 இரட்சிக்கப்படுைதற்்கதுைான	
ைார்தலதகலை	 அைன்	 உனக்குச்	 கசால்லுைான்	 என்று	 அந்தத	
தூதன்	தனக்குச்	கசான்னதாகவும்	எங்களுக்கு	அறிவிததான்”	(அப்	
11:14). “இரட்சிக்கப்படுைதற்்கதுைான		ைார்தலதகலை	்பதுரு	
உங்களுக்கு	 கசால்லுைான்”	 என்று	 கசால்ைப்படுைலத	 நாம்	
ைாசிக்கி்றோம்.	 இந்த	 இரட்சிக்கப்படுைதற்்கதுைான	 காரியம்	
என்ன?	 “இலைகலை	 அைர்கள்	 ்கட்டகபாழுது	 அமர்ந்திருந்து:	
அப்படியானால்	 ஜீைனுக்்கதுைான	 மனந்திரும்புதலைத	 ்தைன்	
புறேஜாதியாருக்கும்	 அருளிச்கசய்தார்	 என்று	 கசால்லி,	 ்தைலன	
மகிலமப்படுததினார்கள்”	 (அப்	 11:18).	 அன்பானைர்க்ை!	
ஜீைனுக்கு	 (இரட்சிப்புக்கு)	 ஏதுைானதுதான்	 மனந்திரும்புதல்.	
மனந்திரும்புதல்	என்பது	ஜீைலனக்	ககாடுப்பது.	மனந்திரும்புதல்		
என்பது	்தைன்	நம்முலடய	ைாழக்லகலயப்	புதுப்பிப்பதாகும்.	
	 ்மலும்	 மனந்திரும்புதல்	 என்பது	 ்தைன்	 ஒரு	
இருதயதலத	 ஆட்ககாணடு,	 இரட்சிப்புக்கு	 ஏதுைான	
உணர்லைக்	 ககாடுப்பதாகும்.	 இது	 மிகப்கபரிய	ஆசீர்ைாதமான	
ஒன்றோகும்.	இஸர்ைல்	மக்கலை	்நாக்கி	்பதுருைானைர்	இந்த		
அலைப்லபக்	 ககாடுக்கிறோர்(அப்	 2:22-36).	 இந்த	 ஜனங்கள்	
்தைனுலடய	 ைார்தலதலயக்	 ்கட்டகபாழுது,	 (அதாைது	
்பதுரு	கபந்தககாஸ்த	நாளில்	எழுந்து	பிரசங்கிதத	கபாழுது),	
்பதுருலைப்	பார்தது	அைர்கள்	ஒரு	்கள்விலயக்	்கட்டார்கள்.	
அது:	 “இலத	 அைர்கள்	 ்கட்டகபாழுது,	 இருதயததி்ை	
குததப்பட்டைர்கைாகி,	்பதுருலையும்	மற்றே	அப்்பாஸதைலரயும்	



சீர்திருத்த சததியங்கள் 

2

பார்தது:	 ச்காதர்ர,	 நாங்கள்	 என்ன	 கசய்ய்ைணடும்”	 என்று	
்கட்டார்கள்.	்பதுரு	அைர்கலை	்நாக்கி:	“நீங்கள்	மனந்திரும்பி,	
ஒவகைாருைரும்	 பாைமன்னிப்புக்ககன்று	 இ்யசு	 கிறிஸதுவின்	
நாமததினா்ை	 ஞானஸநானம்	 கபற்றுக்ககாள்ளுங்கள்,	
அப்கபாழுது	பரிசுதத	ஆவியின்	ைரதலதப்	கபறுவீர்கள்”	(அப்்பா	
2:37-38)	என்று	கூறினார்.	அருலமயானைர்க்ை!	மனந்திரும்புதல்	
என்பது	 ஒவகைாருைரின்	 ைாழக்லகயிலும்	 அைசியமானது.	
மனதிரும்புதைானது	 ஒரு	 மனிதனுலடய	 ைாழக்லகயில்	 ஒரு	
புதிய	 பிறேப்லப	 ஏற்படுததுகிறேதாக	 இருக்கிறேது.	 இங்கு	 ்பதுரு,	
“மனந்திரும்புகள்”	என்று	கசால்லுகிறோர்.	ஆக்ை	மனந்திரும்புதல்		
என்பது	 கிறிஸதை	 ைாழக்லகயில்	 அதிமுக்கியமான	 ஒன்றோக	
இருக்கிறேது.	
 மனந்திரும்புதல்	என்கிறே	சததியதலதததான்				்ைதததில்	
உள்ை	 ஒவகைாரு	 பரிசுததைான்களும்	 ்பாதிததிருக்கிறோர்கள்.	
அைர்களின்	 சுவி்சஷததின்	 லமய்ம	 இதுைாகததான்	
காணப்பட்டது.	 உதாரணமாக	 ஒவகைாருைராக	 பார்ப்்பாம்.	
்யாைான்ஸநானகன்	 சுவி்சஷததின்	 ஆரம்பமாக	 முதலில்	
ஜனங்களுக்கு	 இலதததான்	 ்பாதிததார்:	 “மனந்திரும்புங்கள்,	
பர்ைாகராஜயம்	சமீபிததிருக்கிறேது	என்று	பிரசங்கம்	பணணினான்” 
(மத	 3:1-2).	 	இ்யசு	 கிறிஸதுவும்	இலதததான்	பிரசங்கிததார்:	
“அதுமுதல்	 இ்யசு:	 மனந்திரும்புங்கள்,	 பர்ைாகராஜயம்	
சமீபிததிருக்கிறேது	என்று	பிரசங்கிக்கத	கதாடங்கினார்”	(மத	4:17).	
இ்யசு	கிறிஸதுவின்	ஊழியததின்	ஆரம்ப	பிரசங்க்ம	இதுதான்.	
பவுல்	தன்னுலடய	ஊழியததின்	கலடசி	நாட்களில்	மி்ைததுவில்	
இருந்து	 	 எ்பசு	 சலப	 மூப்பலர	 அலைததுப்	 ்பசுகிறோர்.	
“மி்ைததுவிலிருந்து	அைன்	எ்பசுவுக்கு	ஆள்	அனுப்பி,	சலபயின்	
மூப்பலர	ைரைலைததான்”	(அப்	20:17).		அைர்கலை	ைரைலைதது	
என்ன	கசால்லுகிறோர்	பாருங்கள்:	 “கைகு	மனததாழலம்யாடும்,	
மிகுந்த	கணணீ்ராடும்,	யூதருலடய	தீலமயான	்யாசலனகைால்	
எனக்கு	 ்நரிட்ட	 ்சாதலனக்ைாடும்,	 நான்	 கர்ததலரச்	
்சவித்தன்.	 பிர்யாஜனமானலைகளில்	 ஒன்லறேயும்	 நான்	
உங்களுக்கு	மலறேதது	லைக்காமல்,	கைளியரங்கமாக	வீடுகள்்தாறும்	
உங்களுக்குப்	 பிரசங்கிதது,	 உப்தசம்பணணி,	 ்தைனிடததிற்கு	
மனந்திரும்புைலதக்குறிததும்,	 நம்முலடய	 கர்ததராகிய	 இ்யசு	
கிறிஸதுலை	 விசுைாசிப்பலதக்குறிததும்,	 நான்	 யூதருக்கும்	
கி்ரக்கருக்கும்	 சாட்சியாக	அறிவித்தன்”(அப்	 20:19-21)	 என்று	
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பவுலும்	 இந்த	 மனந்திரும்புதலைக்	 குறிததுதான்	 ்பசுகிறோர்.	
அருலமயானைர்க்ை!	 இ்யசுைானைர்	 ககாடுதத	 கட்டலையும்	
இதுதான்.	 “அன்றியும்	 மனந்திரும்புதலும்	 பாைமன்னிப்பும்	
எருச்ைம்	 கதாடங்கிச்	 சகை	 ்தசததாருக்கும்	 அைருலடய	
நாமததினா்ை	 பிரசங்கிக்கப்படவும்	 ்ைணடியது”	 (லூக்	 24:47)	
என்று	 கசால்லுகிறோர்.	 இன்லறேக்கு	 கதாலைக்காட்சிகளிலும்,	
அற்புத	 சுகமளிக்கும்	 கூட்டங்களிலும்	 இந்தப்	 பிரமாண்ம	
இல்ைாமற்்பாயிற்று.	 மனந்திரும்புதலை	 விட்டுவிட்டு	 மற்றே	
அலனததுக்	 காரியங்களும்	 இன்லறேய	 கிறிஸதை	 கூட்டங்களில்	
காணப்படுகிறேது.	 அவவிதமான	 கூட்டங்களுக்குததான்	 மக்கள்	
திரள்	 கூட்டமாக	 	 கசல்லுகிறோர்கள்.	 இன்லறேய	 ்பாதகர்கள்	
அைர்கலை	 அழிவின்	 பாலதயில்	 அலைததுச்	 கசல்லுகிறோர்கள்.	
ஆக்ை	 இவைைவு	 முக்கியமான	 “மனந்திரும்புதானது”	 ஒரு	
மனிதனுலடய	ைாழக்லகயில்	நலடகபறேவில்லை	என்றோல்,	அைன்	
பர்ைாக	இராஜஜியததிற்குள்	நுலையமுடியாது.	
	 ்தைன்	 இவைைவு	 முக்கியததுைம்	 ககாடுதது	
மனதிரும்புதலைக்	 குறிதது	 ்பசியிருப்பா்ரயானால்,	 அது	
என்ன?	 அப்படியானால்,	 மனந்திரும்புதலைக்	 குறிதது	 மிகவும்	
ஜாக்கிரலதயாகப்	படிப்பது	அதிமுக்கியமான	ஒன்றோகும்.	இதலனக்	
குறிதது	்ைத	அறிஞர்கள்	என்ன	கசால்லுகிறோர்கள்	என்று	சற்று	
பார்ப்்பாம்.	
ெனந்திரும்பு�கலப ்பறறி ்வ� அறிஞர்களின கூறறு:
	 ்டவிட்	 சில்ைா	 என்றே	 ்ைத	 அறிஞர்	 கசால்லுகிறோர்,	
“்தைனுக்கும்	 மனிதனுக்கும்	 இலட்ய	 உள்ை	 கதாடர்பு	
துணடிக்கப்பட்டுவிட்டது.	 	 அலத	 	 சரி	 	 கசய்ை்த	
மனந்திரும்புதல்”  (Repentance is the Divinely appoint-
ed means of  “Repairing the Relationship between God 
and man”)	என்கிறோர்.	்தைனுக்கும்	உனக்கும்	இலட்ய	உள்ை	
கதாடர்பு	இல்லைகயன்றோல்	உன்	நிலை	அதிபயங்கரம்	என்பலத	
நிலனவில்ககாள்.	 அருலமயான	 ச்காதர்ன!	 ச்காதரி்ய!	
்தைனுக்கும்	 உனக்கும்	 இலட்ய	 உள்ை	 கதாடர்பு	 எவவிதம்	
இருக்கிறேது?	 அைலரப்	 பார்தது	 அப்பா!	 பிதா்ை!	 என்று	
கூப்பிடுகிறே	கமய்யான	இருதயம்	உன்னில்	இருக்கிறேதா?	்தைலன	
விசுைாசிக்கிறே	இருதயம்	உன்னில்	இருக்கிறேதா?	உன்லன	ஆராய்ந்து	
பார்.	
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	 ஒயின்	 என்றே	 மற்கறோரு	 ்ைதஅறிஞர்	 கசால்லுகிறோர்,	
“பாைதலதவிட்டு	நீ	திரும்பி,	பாைதலதவிட்டு	நீ	விைகி	்தைன்	
பக்கமாக	திரும்புைதுதான்	மனந்திரும்புதல்		என்கிறோர்” (In the 
New Testament the subject Repentance. Chiefly has refer-
enced to repentace from sin. And this change of mind in-
volves a turning from sin. And a turning to God).	இவைைவு	
நாட்கைாக	 நீங்கள்	 பாைதலத்ய	 விரும்பி,	 அலத்ய	 ்நசிதது,	
அலத	 கசய்ய்ை	 தீவிரிததீர்கள்!	 அலத	 விட்டுவிட்டு	 ்தைன்	
பக்கமாக	 திரும்புைதுதான்	 மனந்திரும்புதல்.	 அப்படிகயன்றோல்	
என்ன?	 நான்	 எப்படி	 ்தைன்	 பக்கமாக	 திரும்புைது?	 ்தைன்	
ககாடுததிருக்கும்	 தம்முலடய	 ைார்தலதயின்	 மூைமாக,	 அைர்	
நாம்	 எப்படி	 நடக்க்ைணடுகமன்று	 கைளிப்படுததியிருக்கிறோர்,	
அதன்	 மூைமாக	 உன்்னாடு	 ்பசுகிறோர்.	 ஆக்ை	 அந்த	
ைார்தலதலய	 அறிந்துககாணடு	 அதன்படி	 கசய்ய்ைணடும்.	
ஏன்	 நாம்	 சலபக்குப்	 ்பாகி்றோம்?	 சலபயில்	 ்தைன்	 நமக்கு	
ககாடுததிருக்கிறே	 ்ைதததிலிருந்து	 சததியம்	 ்பாதிக்கப்படுகிறேது.	
்பசுைது	பிரசங்கியல்ை,	் தைனுலடய	ைார்தலத	் பசுகிறேது.	அந்த	
ைார்தலத்ய	்தைலன	கைளிப்படுததுகிறேது.	ஆக்ை	இன்லறேக்கு	
ைலரக்கும்	நீ	்ைகறோரு	பக்கமாக	ஓடிக்ககாணடிருந்தாய்,	அந்த	
நீ்ராட்டமானது,	அதற்கு	எதிர்	பக்கமாக	திரும்ப்ைணடும்.	அது	
்தைன்	பக்கமாக	திரும்ப்ைணடும்.	இது்ை	மனந்திரும்புதல்.	

	 மனந்திரும்புதலைக்	 குறிதது	 ஐந்து	 காரியங்கலை	 நான்	
உங்கள்முன்	 லைக்கி்றேன்.	 இலைகள்	 உங்கள்	 ைாழக்லகயில்	
நலடகபற்றிருக்கிறேதா	என்பலத	்சாதிததறிந்து	ககாள்ளுங்கள்.

1. ெனந்திரும்பு�ல என்பது உனனுக்டய சிந்க�யிலும், ந்டக்ககயிலும் 
ஏற்படுகிற ொறறம் (Change of Heart(Mind) and Behaviour):

	 உன்னுலடய	 ைாழக்லகயில்	 பை	 காரியங்களில்	 மாற்றேம்	
்தலையாக	இருக்கிறேது.	இவைைவு	நாட்கைாக	் தைலனக்	குறிததும்,	
அைருலடய	 காரியங்கலைக்	 குறிததும்	 இன்னும்	 அை்ராடு	
கதாடர்பில்	 உள்ை	 காரியங்கலைக்	 குறிததும்	 நீ	 ஒருவிதமாக	
எணணி	ைாழந்துவிட்டாய்.	ஆனால்	இப்கபாழுது	அதில்	மாற்றேம்	
்தலையாக	 இருக்கிறேது.	 அது	 என்ன	 மாற்றேம்?	 இந்த	 ்ைதம்	
கசால்லுகிறே	 மாற்றேம்	 உனக்குத	 ்தலையாக	 இருக்கிறேது.	 இந்த	
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்ைதம்	நம்மிடததில்	என்ன	விதமான	மாற்றேதலத	எதிர்பார்க்கிறே்தா,	
அதற்கு	ஏற்றேபடி	நாம்	மாறுைதுதான்	மனந்திரும்புதல்.	

	 உன்னுலடய	 எணணங்கள்,	 நலடகள்,	 சிந்தலனகள்	
அலனதது்ம	 ்ைதம்	 கசால்லும்படியாக	 மாறே்ைணடும்.	
நீ	 இவைைவு	 நாட்கைாக	 ்தைனுலடய	 காரியங்கலை	 ஏ்தா	
பாரம்பரியமாகவும்,	 கபாழுது்பாக்காவும்,	 உனக்கு	 விைங்கின	
ைணணமாகவும்	பார்ததாய்.	நீ	மனந்திரும்பும்	கபாழுது,	்தைலன	
்தைனாகப்	 பார்ப்பாய்.	 சர்ைதலதயும்	 பலடதத	 ்தைனாக	
அைலரப்	பார்ப்பாய்.	சர்ை	ஏகாதிபதயமுள்ைைராகப்	பார்ப்பாய்.	
உன்னுலடய	 ஜீைன்	 அைரிடததில்	 இருக்கிறேது	 என்பலத	
உணருைாய்.	 அைர்	 அனுமதியில்ைாமல்	 எதுவும்	 உன்	 ைாழவில்	
நடக்காது	என்பலத	அறிந்துககாள்ளுைாய்.	அைர்	இல்ைாமல்	நான்	
இல்லை	என்பலத	உணருைாய்.	இது்ை	மனதிலும்,	கசயல்களிலும்	
ஏற்படுகிறே	மாற்றேம்.	அருலமயானைர்க்ை!	இந்த	மாற்றேம்	உங்களில்	
ஏற்பட்டிருக்கிறேதா?

2. ெனந்திரும்பு�ல என்பது ஒபபுக்மகாடுப்பது (Repentance means 
Surrender):

	 மனந்திரும்புதல்	என்பது	தன்லன	முழுலமயாக	்தைனுக்கு	
முன்பாகத	 தாழததி	 ஒப்புக்ககாடுப்பது.	இந்த	 மனதிரும்புதலைத	
தான்	 	 நாம்	 பவுலின்	 ைாழக்லகயில்	 பார்க்கி்றோம்.	 “அைன்	
தலரயி்ை	விழுந்தான்.	அப்கபாழுது:	சவு்ை,	சவு்ை,	நீ	என்லன	
ஏன்	 துன்பப்படுததுகிறோய்	 என்று	 தன்னுட்ன	 கசால்லுகிறே	 ஒரு	
சதததலதக்	்கட்டான்.	அதற்கு	அைன்:	ஆணடை்ர,	நீர்	யார்,	
என்றோன்.	அதற்குக்	கர்ததர்:	நீ	துன்பப்படுததுகிறே	இ்யசு	நா்ன;	
முள்ளில்	உலதக்கிறேது	உனக்குக்	கடினமாம்	என்றோர்.	அைன்	நடுங்கித	
திலகதது:	ஆணடை்ர,	நான்	என்ன	கசய்யச்	சிததமாயிருக்கிறீர்	
என்றோன்”	 (அப்	 9:4-6).	 இங்கு	 பவுல்	 தன்லன	 முழுலமயாக	
்தைனுக்கு	 ஒப்புக்ககாடுக்கிறோன்.	 அைன்	 கிறிஸதை	 மக்கலைத	
துன்புறுததிக்	ககாணடு,	தன்னுலடய	கசாந்த	ஞானதலதக்	ககாணடு	
கசயல்பட்டைன்,	ஆனால்	்தைன்	அைலன	சந்திததப்	கபாழுது,	
“ஆணடை்ர,	 நான்	 என்ன	 கசய்யச்	 சிததமாயிருக்கிறீர்”	 என்று	
தன்லனத	தாழததி	முழுலமயாக	்தைனுக்கு	ஒப்புக்ககாடுததான்.	
இது்ை	கமய்யான	மனந்திரும்புதல்.	
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	 அன்பான	ச்காதர்ன!	ச்காதரி்ய!	உன்	ைாழக்லகயில்	
ஒன்லறேத	 கதரிந்துககாள்!	 நீ	 விலதக்கிறேலத	 அறுததுததான்	
தீர்ைணடும்.	 அலத	 அறுக்காமல்	 இருக்க்ைணடுகமன்றோல்	 நீ	
மனந்திரும்பிதான்	ஆக்ைணடும்.	இ்யசுவின்	இரததம்	மாததிர்ம	
உன்	 பாைங்கலை	 நீக்கி	 சுததிகரிக்கும்.	 இல்லைகயன்றோல்,	 உன்	
இைையதுப்	பாைங்களும்,	ைாலிப	நாட்களில்	கசய்த	பாைங்களும்,	
இப்்பாது	 நீ	 கசய்து	 ககாணடிருக்கிறே	 பாைங்களுக்கும்	 ்சர்தது	
நீ	 விலைலை	 அறுததுததான்	 தீர்ைணடும்.	 அகதல்ைாம்	
அப்படி்ய	மறேந்து்பாயிற்று	அல்ைது	மலறேந்து	்பாயிற்று	என்று	
நிலனக்கிறோயா?	 இல்லை.	 ்யாபு	 கசால்லுகிறோர்,	 அலைகள்	
ஒரு	 கட்டாகக்	 கட்டிலைக்கப்பட்டிருக்கிறேது	 (்யாபு	 14:17).	 நீ	
மனந்திரும்பவில்லை	 என்றோல்,	 உன்	 பாைததின்	 விலைலை	 நீ	
மட்டுமல்ை,	உன்	சந்ததியில்	மூன்றோம்,	நான்காம்	தலைமுலறேயினரும்	
அறுப்பார்கள்.	 இது	 ஆணடைருலடய	 பிரமாணம்.	 ஒருநாள்	 நீ	
்தைனுக்கு	முன்பாக	நிற்கும்கபாழுது	அைர்	கசால்லுைார்:	“இந்த	
உைகததில்	 எவைைவு	 காைங்கலையும்,	 ்நரங்கலையும்	 உனக்கு	
ககாடுத்த்ன,	 நீ்யா	 மனந்திரும்பாமல்	 நீ	 விரும்புகிறேபடி்ய	
ைாழந்து	 ைந்தா்ய,	 இப்கபாழுது	 எனக்கு	 கணக்கு	 ஒப்புவி” 
என்று	 கசால்லுைார்.	 உன்லன	 நியாந்தீர்க்க	 ்தைனுக்கு	 ஒரு	
கநாடிப்கபாழுது	்பாதும்.	
	 உன்னுலடய	ஆவிக்குரிய	 ைாழக்லகயில்	 ஜாக்கிரலதயாக	
இல்லைகயன்றோல்,	 நூலிலையில்	 உனக்கு	 பயங்கரம்	 இருக்கிறேது.	
பவுலைப்	பார்தது	்தைன்	ஒ்ரமுலறேதான்	எச்சரிததார்,	 “பவு்ை	
நீ	 முள்ளில்	 உலதததுக்	 ககாணடிருக்கிறோய்”	 (அப்	 9:5)	 என்று	
எச்சரிததார்.	 அலதக்்கட்ட	 பவுல்	 “நடுங்கித	 திலகதது:	
ஆணடை்ர,	 நான்	என்ன	கசய்யச்	சிததமாயிருக்கிறீர்	என்றோன்” 
(அப்	 9:6).	 யார்	 இந்த	 சவுல்?	 தமஸகு	 பட்டணததிலிருந்து	
கிறிஸதை	மக்கலை	அழிக்கும்படியாக	ைந்தைன்,	்தைன்	அைலன	
சந்திததப்கபாழுது	அைன்	நடுங்கித	திலகதது	ஒப்புக்ககாடுததான்.	
உன்லன	நீ	்தைனுக்கு	ஒப்புக்ககாடுததிருக்கிறோயா?	
3. ெனந்திரும்பு�ல என்பது ்பாவத்திலிருந்து திரும்புவது (Repentance 
means turning from sin):
	 பாைம்	 என்றோல்	 என்ன?	 ஒரு்ைலை	 நீ,	 “நான்	 கபரிய	
பாவியில்லை.	அல்ைது	நான்	மற்றேைர்கலைப்	் பாை	இல்லை”	என்று	
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நிலனக்கைாம்.	ஆனால்	 பாைம்	 என்பது,	 “நியாயப்பிரமாணதலத	
மீறுகிறே்த	பாைம்”	(1	்யாைான்	3:4)	என்று	்ைதம்	கதளிைாகச்	
கசால்லுகிறேது.	 பாைததில்	 பிறேக்கிறே	 எந்தகைாரு	 மனிதனும்	
நியாயப்பிரமாணதலத	கலடபிடிக்க	முடியாது.	உனக்குள்	பாைம்	
இல்லைகயன்று	கசால்ைா்த,	நீ	கபாய்யனாக	இருப்பாய்(1	் யாைான்	
1:8).	இந்த	பாைததிலிருந்து	மனந்திரும்பு.	அப்படியானால்,	நான்	
என்ன	கசய்ைது	என்று	்கட்பாயானால்	்தைனுலடய	சமுகததில்	
கசன்று,	“ஆணடை்ர	நான்	பாவியான	மனிதன்,	எனக்கு	கபைன்	
இல்லை.	 என்னுலடய	 ்மன்லமகயல்ைாம்	 குப்லப,	 என்லன	
நீர்	 மன்னிததருளும்	 ஆணடை்ர.	 உலையான	 பாைததிலிருந்து	
என்லன	மீட்டுக்ககாள்ளும்”	என்று	மனந்திரும்பு.	கிறிஸதுவினால்	
மாததிர்ம	நீ	மன்னிக்கப்பட	முடியும்.	அப்கபாழுது	நீ	கமய்யான	
்தை	 சமாதானதலதக்	 ககாணடிருப்பாய்.	 நீ	 பாைததிலிருந்து	
மனந்திரும்பியிருக்கிறோயா?		
4. ெனந்திரும்பு�ல என்பது கர்த்�ருக்டய நீதிகயச் மசய்யும்்படியாக, 
விசுவாசத்்�ாடும் கீழப்படி�்லாடும் அவர்்பக்கொக திருபபுவது (Re-
pentance means turning to Righteousness through a life of 
Faith and Obedience):
	 பாைததிலிருந்து	எங்கு	திரும்புகிறோய்?	் தைனுலடய	பக்கமாக	
திரும்ப்ைணடும்.	 அதாைது	 ்தைனுலடய	 நீதியின்	 பக்கமாக,	
அைருலடய	நீதிலயச்	சார்ந்து,	அைருலடய	ைழியில்	நடப்்பன்	
என்று	 கீழப்படிய்ைணடும்.	 இனி	 நான்	 அல்ை	 கிறிஸது்ை,	
என்னுலடய	 சிததமல்ை,	 	 அைருலடய	 சிததம்,	 என்னுலடய	
ைழிகள்	 அல்ை	 அைருலடய	 ைழிகள்	 என்று	 திரும்புைதுதான்	
மனந்திரும்புதல்.	்தைனுலடய	ைழிகள்	எப்்பாதும்	உணலமயும்,	
நீதியுமாம்.	நீ	்தைனுலடய	நீதிலயச்	சார்ந்த	நபரா?
5. ெனந்திரும்பு�ல என்பது ெனந்திரும்பு�லின கனிகய மவளிப்படுத்துவது 
(Repentance means Reveal the fruit of repentance):
	 நான்	 மனந்திரும்பிவிட்்டன்	 என்று	 கசால்லுகிறோய்.	
சரி,	 அப்படியானால்	 அதனுலடய	 கனி	 எங்்க?	 நம்முலடய	
ைாழக்லகயில்	கமய்யாலு்ம	மனதிரும்பியிருந்தால்	அதனுலடய	
கனிலய	 கைளிப்படுதத்ைணடும்	 தா்ன.	 இலதததான்	
்யாைான்ஸநானகன்	 கதளிைாக	 எச்சரிததலதப்	 பார்க்கி்றோம்.	
“பரி்சயரிலும்	சது்சயரிலும்	அ்நகர்	தன்னிடததில்	ஞானஸநானம்	
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கபறும்படி	 ைருகிறேலத	 அைன்	 கணடு:	 விரியன்	 பாம்புக்	
குட்டிக்ை!	 ைருங்்காபததுக்குத	 தப்பிததுக்ககாள்ை	 உங்களுக்கு	
ைலககாட்டினைன்	 யார்?	 மனந்திரும்புதலுக்கு	 ஏற்றே	 கனிகலைக்	
ககாடுங்கள்”	(மத	3:7-8).	
	 உன்னிடததில்	 மனந்திரும்புதலுக்கு	 ஏதுைான	 கனிகள்	
உணடா?	 உன்லன	 நீ்ய	 ்தைனுலடய	 பிள்லை	 என்று	
கசால்லிக்ககாள்ைாதிரு.	 “நான்	கதய்ை	பக்தி	உள்ைைன்,	எனக்கு	
்தைனுலடய	 காரியங்கள்	 எல்ைாம்	 கதரியும்”	 என்று	 கசால்லி	
உன்னுலடய	ைாழக்லகயில்	நீ	ஏமாற்றோ்த,	ஏமாறோ்த.	ஏகனனில்	
்மலும்	அைர்	கசால்லுகிறோர்,	“ஆபிரகாம்	எங்களுக்குத	தகப்பன்	
என்று	 உங்களுக்குள்்ை	 கசால்லிக்ககாள்ை	 நிலனயாதிருங்கள்;	
்தைன்	 இந்தக்	 கல்லுகளினா்ை	 ஆபிரகாமுக்குப்	 பிள்லைகலை	
உணடுபணண	 ைல்ைைராயிருக்கிறோர்	 என்று	 உங்களுக்குச்	
கசால்லுகி்றேன்.	 இப்கபாழு்த	 ்காடாரியானது	 மரங்களின்	
்ைர்	அரு்க	லைததிருக்கிறேது;	ஆலகயால்,	நல்ை	கனிககாடாத	
மரகமல்ைாம்	கைட்டுணடு	அக்கினியி்ை	் பாடப்படும்”	(மத	3:9-
10).	 அருலமயானைர்க்ை!	 மனந்திரும்பாத	 ஒவகைாருைருலடய	
ைாழக்லகக்குக்	 கீைாக	 ்காடாரி	 லைக்கப்பட்டிருக்கிறேது.	
அப்படிகயன்றோல்	என்ன	என்று	சிந்திக்கின்றோயா?	எந்த்நரததில்	
்ைணடுமானாலும்	 நீ	 துணடிக்கப்பட்டு,	 அக்கினியி்ை	
்பாடப்படைாம்.	 	 உன்னுலடய	 ஆவிக்குரிய	 ைாழக்லகயில்	
கனிகள்	 இல்லைகயன்றோல்,	 உன்	 ைாழக்லக	 பிர்யாஜனமற்றேது.	
்பதுருவும்	 இலதததான்	 கசால்லுகிறோர்,	 “முன்பு	 தமஸகுவிலும்	
எருச்ைமிலும்	யூ்தயா	்தசகமங்குமுள்ைைர்களிடததிலும்,	பின்பு	
புறேஜாதியாரிடததிலும்	 நான்	 ்பாய்,	 அைர்கள்	 ்தைனிடததிற்கு	
மனந்திரும்பிக்	 குணப்படவும்,	 மனந்திரும்புதலுக்்கற்றே	
கிரிலயகலைச்	 கசய்யவும்	 ்ைணடுகமன்று	 அறிவித்தன்”	 (அப்	
26:20).	 ்பதுருவும்	 இலதததான்	 பிரசங்கிததார்.	 இலதததவிர	
்ைகறோரு	சுவி்சஷம்	இல்லை.	

	 அருலமயான	 ச்காதர்ன!	 ச்காதரி்ய!	 உன்னுலடய	
ைாழக்லகயில்	இந்த	மாற்றேங்கள்	எல்ைாம்	நடந்திருக்கிறேதா?		அல்ைது	
உன்	ைாழக்லகயில்	 “அ்த	்காபம்	 தான்,	அ்த	 சணலடதான்,	
அ்த	 எரிச்சல்	 தான்,	 அ்த	 உைகம்தான்,	 அ்த	 இச்லசகள்	
தான்”	 என்று	 ைாழந்துககாணடிருகிறோயா?	 	 அப்படியானால்	 நீ	
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இன்னும்	இரட்சிக்கப்படவில்லை.	உன்லன	நீ்ய	ஆராய்ந்து	பார்.	
சிலுலைலய	 ்நாக்கிப்பார்ப்்பாம்.	 உன்னுலடய	 ைாழக்லகயின்	
கீைாக	 ்காடாரி	 இருக்கிறேது	 என்பலத	 மறேந்துவிடா்த.	 உன்	
பாைங்கள்	ஒரு	கட்டாகக்	கட்டி	முததிலர	்பாடப்பட்டிருக்கிறேது	
என்பலத	நிலனவில்ககாள்.	பாைங்களிலிருந்து	மீட்டு	இரட்சிப்லபக்	
ககாடுக்கிறே	இ்யசுவினிடததில்	மனந்திரும்பு.	

கர்த்�ர்�ா்ெ இந்� வார்த்க�கக்ள ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென!




