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இரண்டு குமாரரின் கதை – பாகம் 02 

அன்பான ைந்தை 

லூக்கா  15:17-20 

 

லூக்கா  15:17-20, அவனுக்குப் புத்தி தைளிந்ைபபாது, அவன்: 

என் ைகப்பனுதைய கூலிக்காரர் எத்ைதனபயா பபருக்குப் 

பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது, நாபனா பசியினால் 

சாகிபறன். 18. நான் எழுந்து, என் ைகப்பனிைத்திற்குப் பபாய்: 

ைகப்பபன, பரத்துக்கு விபராைமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் 

பாவஞ்தசய்பைன். 19. இனிபமல் உம்முதைய குமாரன் என்று 

தசால்லப்படுவைற்கு நான் பாத்திரனல்ல, உம்முதைய 

கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்தன தவத்துக்தகாள்ளும் 

என்பபன் என்று தசால்லி; 20. எழுந்து புறப்பட்டு, ைன் 

ைகப்பனிைத்தில் வந்ைான். அவன் தூரத்தில் வரும்பபாபை, 

அவனுதைய ைகப்பன் அவதனக் கண்டு, மனதுருகி, ஓடி, 

அவன் கழுத்தைக் கட்டிக்தகாண்டு, அவதன 

முத்ைஞ்தசய்ைான். 

 

எது  கர்த்ைருக்கு மகிழ்ச்சிதயத் ைருகிறது?   

த ொலைந்து பபொனவர்களின் மீட்பு. பொவிகளின் இரட்சிப்பு. 

 

பரிபேயர்களும் பவ பொரகரும் பொவிகளுடன் ஒன்று பேர  

விரும்பவில்லை. 

 

எல்ைொவற்லையும் பொவிகளுடன் இலனந்து தேய்ய இபயசு 

விரும்பினொர். 

 

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com


2 
 

இந்  இரண்டு உவலைகளும் பரிபேயர்கலை உள்பை 

இழுக்கின்ைன. 

 

மு ல் இரண்டு உவலைகலை பகள்விகலைக் பகட்டு இபயசு 

அவர்கலை ஈர்க்கிைொர்.   

 

அவர்கள் கல யில் இருப்பவர் பபொல் இபயசு அவர்கலை 

இழுக்கிைொர். முக்கிய க ொபொத்திரத்தின் அனுபவத்திலும் 

சிந் லனயிலும் அவர்கலை சித் ரிப்பதில் அவர்கள் ைனதில் 

உண்லையிபைபய பங்கு வகிக்கிைொர்கள்.  

  

V 1-2, அவர்கள் இபயசுலவ குறித்து, முணுமுணுத்து, புகொர் 

தேய்து, விைர்சித் னர். 

அவருலடய ஊழியம் முழுவதும் அவர்கள் எப்பபொதும் 

அவ்வொபை தேய் ொர்கள். 

 

பொவிகலைத் ப டி இரட்சிக்க அவர் வந்  ொல், பொவிகள் 

இபயசுவிடம் வந் ொர்கள். 

 

பொவிகள் வந் பபொது, 

✓ அவர் அவர்கலை ஏற்றுக்தகொண்டொர்,  

✓ அவர் அவர்கலை அரவலைத் ொர்,  

✓ அவர் அவர்கலை பேசித் ொர்,  

✓ அவர் அவர்கலை ைன்னித் ொர்,  

✓ அவர் அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவலன தகொடுத் ொர்  . 

 

இது ை த்  லைவர்கலை ஆத்திரப்படுத்தியது. 

 

ேம் கர்த் ர் அவர்களுக்கு பதில் தேொல்ை இரண்டு கல கலைக் 

தகொடுத் ொர். 
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இலைய குைொரனின் உவலை என்று அலைக்கப்படும் ேைது 

கர்த் ரின் மிகச் சிைந்  ைற்றும் ைைக்கமுடியொ  உவலை. 

 

இந்  கல  அப  விஷயத்ல  நிரூபிக்கும் பேொக்கம் 

தகொண்டது, இைந்  பொவிலய மீட்தடடுப்பதில் ப வனின் 

ைகிழ்ச்சிலய தவளிப்படுத்துகிைது. ஆனொல் இந்  கல  

அல யும் மீறி ைனந்திரும்பு லின்  ன்லைலய அலடயொைம் 

கொட்டுகிைது. 

 

மு ல் இரண்டு கல கள் அவர்கள் அ ன் ஒரு பகுதியொக 

இல்லை, ஆனொல் இப்பபொது இதில் அவர்கள் ஒரு பகுதியொக 

உள்ைனர். கர்த் ரொகிய இபயசுவுடன் அவர்கள் 

ஒப்புக்தகொண்ட மு ல் இரண்டு கல கள் தேறிமுலைலயப் 

பற்றி பபசின. 

 

இபயசு ஒரு வி த்தில் அவர்கலை கல க்கு ஈர்த் ொர். அவர்கள் 

கல யில் ஈடுபடுகிைொர்கள் என்று த ரியொைல் தைதுவொக 

அவர்கலை உட்படுத்தினொர். 

 

மு ல் இரண்டு கல கள், தேம்ைறி ைற்றும் ேொையத்ல ப் 

பற்றி, ப வன்  ொன் அந்   ப டுபவர், கண்டுபிடிப்பவர், 

ைகிழ்ச்சி தகொள்பவர்   என வலியுறுத்துகின்ைன. 

 

ஆனொல் இந்  மூன்ைொவது கல  த ய்வீக பக்கத்தில் அல்ை, 

ஆனொல் ைனி   ரப்பில் த ரிகிைது. 

 

➢ பொவம்,  

➢ ைனம் திரும்பு ல்,  

➢ மீட்டு எடுக்கப்படு ல் ைற்றும்  

➢ நிரொகரிக்கப்படு ல்.   
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இது ஒரு வியத் கு ைற்றும் உைர்ச்சி ரீதியொக ேகரும் கல . 

இலவ அலனத்தும் த ய்வீக ேத்தியத் ொல் பிடிக்கப்பட்ட 

எவரின் சிந் லனயிலும் ஆைைொன சுவொரஸ்யைொனலவ 

ைற்றும்  ொக்கத்ல  ஏற்படுத்துகின்ைன. 

 

இந்  கல லய மூன்று பகுதிகைொக பிரிக்கைொம். 

 

1. Younger Son, Prodigal son இலைய குைொரன், தகட்ட 

குைொரன் 

2. Older son மூத்  குைொரன் 

3. Loving Father அன்பொன  கப்பன். 

 

தகட்ட குைொரன் என்ை  லைப்பிற்கு  பதிைொக அன்பொன 

 ந்ல  ைற்றும் இரண்டு ைகன்கள் என்று ைறுதபயரிட 

விரும்புகிபைன்.  

 

இரண்டு பபருக்குபை அவர்கள்  கப்பன் மீது அன்பு இல்லை 

11 -16 வேனங்களிலிருந்து இலைய குைொரன் எப்படி எல்ைொப் 

பைத்ல யும் பேகரித்து ஊரிலிருந்து விைகிச் தேன்ைொன் 

என்பல க் கண்படொம். 

 

எல்ைொ பைத்ல யும் தேைவிட்டொர். 

அவருக்கு ப லவ இருந் து. 

பன்றிகலை கவனித்துக்தகொள்ை முடிவு தேய் ொர். 

 

V17, அவனுக்குப் புத்தி தைளிந்ைபபாது, அவன்: என் 

ைகப்பனுதைய கூலிக்காரர் எத்ைதனபயா பபருக்குப் 

பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது, நாபனா பசியினால் 

சாகிபறன். 

 

இப்பபொது இந்  கட்டத்தில்,  ந்ல  மீண்டும் கல யில் 

நுலைகிைொர். 
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 ந்ல  ைகனின் ைனதில் மீண்டும் நுலைகிைொர். 

 

திடீதரன்று, அவரது  ந்ல  நிலனவுக்கு வருகிைொர். 

அவர் சுயைொய் வொழ்ந்  வலர  ன்  ந்ல லய ைைக்க 

எல்ைொவற்லையும் தேய் ொர். 

 

ஆனொல் இப்பபொது, ஒன்றுமில்ைொைல், ஆ ரவற்ை, பஞ்ேத்தில், 

பசியொல் ைரிக்க பேரிடுகிைது 

 

அவபர இப்பபொது  வருகிைொர். 

அவர்  னக்கு  ொபன  உலரயொடுகிைொர். 

"How many of my father's hired men have more than enough bread, but I 

am dying here with hunger?"   

 

ைனந்திரும்பு ல் உண்லையில் உங்கள் நிலைலய ைதிப்பீடு 

தேய்வ ன் மூைம் த ொடங்குகிைது. 

 

இந்  பைொேைொன ைகன்  னது தேொந்  சூழ்நிலைலய 

பேர்லையொன ைதிப்பீட்டிற்கு வழிவகுக்கிைொர்.   

• அவர் தவளிபயை எந்  ஆ ொரமும் இல்ைொ  

சூழ்நிலையில் அவர் இருப்பல  அவர் அறிவொர். 

• அவர் பசியொல் இைப்பல  அவர் அறிவொர், யொரும் 

அவருக்கு எதுவும் தகொடுக்க ைொட்டொர்கள். 

இது  ொன் முடிவு. 

 

எல்ைொ ைனந்திரும்பு லும் ஒருவரின் வறுலை, உ வியற்ை 

 ன்லை, வைங்கள் இல்ைொ   ன்லை, ைற்றும் வரவிருக்கும் 

ைரைம் ஆகியவற்றின் பேர்லையொன ைதிப்பீட்டில் 

த ொடங்குகிைது. 
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அவர்  னது  ந்ல லயப் பற்றி சிந்திக்கிைொர், பசியொல் 

இைக்கும் பபொது  னது  ந்ல யின் கூலி ைக்கள் எத் லன 

பபருக்கு அதிகைொன அப்பம் உள்ைது. 

 

இப்பபொது அந்  வீட்டில் அடிலைகள், கூலி ஊழியர்கள் 

உள்ைனர். 

 

Slaves, ‘Doulos’. 

Hired servants, ‘misthios.’   

 

அடிலைகள் குடும்பத்தில் வொழ்ந் னர். அவர்களுக்கு ஊதியம் 

வைங்கப்படவில்லை. அவர்கள் வீட்டின் ஒரு பகுதியொக 

இருந் னர். எனபவ, நீங்கள் ஒரு அடிலையொக இருந் ொல், 

நீங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் பணிபுரிய பவண்டும், அவர்கள் 

உங்கள் உைவு, உலைவிடம் ஆகியவற்லைக் தகொடுத்து, 

உங்கள் எல்ைொ ப லவகலையும் 

கவனித்துக்தகொள்ைப்பட்டது. 

 

ஒரு கூலி ைனி ன் ஒரு ேொள் த ொழிைொளி. சிை பேரங்களில் 

நீங்கள் அவர்கலைபொர்க்கும் பபொது, ஒரு மூலையில் நின்று 

யொபரொ ஒருவர் வந்து அந்  ேொள் அவர்களுக்கு ஒரு பவலை 

தகொடுப்பொர். இன்றும் ேம் ேமூகத்தில், Eastcote ேந்துக்கு 

அருகில் அல்ைது Southall  ைற்றும் உைகம் முழுவதும் 

அவ்வொறு ஒரு கொரியம் உள்ைது. 

 

அவர்கள் மிகக் குலைந்  ைட்டத்தில் உள்ைனர். 

அவர்கள் அடிப்பலடயில் ஏலைகள், பவலை தேய்யத் 

 யொரொக உள்ைனர். 

 

விவிலிய கொைங்களில் இந்  ேொட்களில் ஏலைகைொக இருந்  

அலனவரும் பவலை தேய்ய பவண்டியிருந் து. யொபரொ 

ஒருவர் வந்து அவர்கலை பவலைக்கு அைர்த்துவொர் என்று 
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ேொள் த ொழிைொைர்கள் ேம்பினர். அவர்கள் 

திைலையற்ைவர்கைொக இருந் னர், ஆனொல் அவர்களில் சிைர் 

சிை திைலையொன லகவிலனகலை உருவொக்கியிருக்கைொம், 

ஆனொல் அவர்கள் பவலைக்கு அைர்த் ப்படுவொர்கள். 

அவர்கள் தவறும் திைலையற்ை த ொழிைொைர்கைொக 

இருந் னர், அவர்கள் அறுவலடக்கு உ வபவொ அல்ைது 

 ற்கொலிகைொக ஏ ொவது தேய்யபவொ கிலடத் ொர்கள், எனபவ 

உயிர்வொை சிறிது பைம் ேம்பொதித் னர்`. 

 

இப்பபொது இலைய குைொரன்  னது  ந்ல  அவர்களுக்கு 

பபொதுைொனல  விட அதிகைொக தகொடுத் ல  நிலனவில் 

தகொள்கிைொர். பவலைக்கு அைர்த் ப்பட்ட ஆண்களுக்கு 

பபொதுைொன அப்பம் இருப்பல  அவர் நிலனவில் 

லவத்திருந் ொர், அ ொவது அவர்களின்  ந்ல   ொரொைைொக 

இருந் ொர். 

 

அவர்  ப்பிப்பிலைக்க ப லவயொனல  விட  னது  ந்ல  

அவர்களுக்கு அதிகைொக  தகொடுத் ல  அவர் நிலனவில் 

தகொண்டொர்.   

• அவரது  ந்ல  அன்பொனவர். 

• அவரது  ந்ல  ேல்ைவர். 

• அவரது  ந்ல  கனிவொனவர். 

• அவரது  ந்ல   ொரொைைொக இருந் ொர்.   

 

பலவியராகமம்  19:13, பிறதன ஒடுக்காமலும் 

தகாள்தையிைாமலும் இருப்பாயாக; கூலிக்காரனுதைய கூலி 

விடியற்காலம்மட்டும் உன்னிைத்தில் இருக்கலாகாது. 

 

நீங்கள் ஒருவலர பவலைக்கு அைர்த்தினொல், அவர் அந்  

பவலையின் அடிப்பலடயில் ேொப்பிடுவொர், அந்  பைம் 

அவலரயும் அவரது குடும்பத்தினலரயும் நிலைநிறுத்துகிைது 
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என்ைொல், அவர் பவலை தேய்யும் ேொளில் நீங்கள் அவருக்கு 

பைம் தேலுத்  பவண்டும். 

 

பவலைக்கு அைர்த் ப்பட்ட ஆண்கள் த ொடர்ந்து அவர்கலை 

கவனித்துக்தகொள்வதில்லை. அவர்கள் அவர்களுக்கு குலைந்  

அைபவ தேைவழித் னர். ஆனொல் அவர்கள் கூலிகலையும் 

அந்  ஊதியங்கலையும் தபற்ைனர், அவர்கலை பவலைக்கு 

அைர்த்தியவரின் விருப்பப்படி வைங்கப்பட்டது.   

 

ைத்ப யு 20-ஆம் அதிகொரத்தின் ேற்தேய்தியில் ேந்ல க்குச் 

தேல்வது பற்றிய கல லய இபயசு தேொன்னொர். அவர்கள் 

மு லில் 6 ைணிக்கு பணியைர்த் ப்பட்டனர், பின்னர் 9, 

பின்னர் 12, பின்னர் 3, இறுதியொக அவர் அலனவருக்கும் ஒபர 

ஒரு பைத்ல  தேலுத்தினொர். 

 

 ந்ல  , பலைய ஏற்பொட்டுச் ேட்டம் தேொன்னல ச் தேய் து 

ைட்டுைல்ைொைல், அவர் பைலும் பைவற்லைச் தேய்  ைனி ர் . 

 னது  ந்ல  கடினைொன ைனி ர் அல்ை என்பல  நிலனவில் 

தகொள்ை இது ைகனின் ைனதில் வருகிைது. அவரது  ந்ல  ஒரு 

அைட்சிய ைனி ர் அல்ை. அவரது  ந்ல  கனிவொனவர், 

 ொரொைைொனவர், ைற்றும் ேல்ைவர். 

 

அவர் ஒரு இரக்கமுள்ை ைனி ர், ைன்னிக்கும் ைனி ர் 

என்பல  அறிந்து தகொள்ளும் அைவுக்கு அவர்  னது 

 ந்ல லய ேன்கு அறிவொர். அவனுக்கு அந்  அறிவு எல்ைொம் 

இருக்கிைது, ஏதனன்ைொல் அவன் வீட்டில் இருந் பபொது 

இருந்   ந்ல யின் குைொதிேயம் அவனுக்கு 

தவளிப்படுத் ப்பட்டுள்ைது. 

 

அவருக்கு அப்படி பவறு யொலரயும் த ரியொது. 

அவர் எங்கும் பபொக  த ரியொது.   
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இரக்கமுள்ைவர்,  ொரொைைொனவர்,  யவுள்ைவர், கனிவொனவர் 

என்று அவருக்குத் த ரிந்  இந்  ைனி னிடம் திரும்பிச் 

தேல்ை இலைய குைொரன்  யொரொக உள்ைொர். 

 

அவர் இப்பபொது  யொரொக இருக்கிைொர், அவர்  னது 

 ந்ல யின் மீதுள்ை அன்பினொல் அல்ை, ஆனொல் அவரது 

வயிறு ைற்றும் உயிர்வொழ்விற்கொக, அவருக்கு பவறு ைொற்று 

இல்லை. தேல்ை பவறு எங்கும் இடம் இல்லை.   

 

அவர் தேய்யக்கூடியது எல்ைொம்  ன்லனத்  ொழ்த்தி சிறுலை 

படுத்திக்தகொள்வது  ொன். அவரது தகொடூரைொன பொவத்ல யும் 

அவைொனத்ல யும் ஒப்புக் தகொண்டு, திரும்பிச் தேல்வது 

 ொன், அப  வலகயொன கிருலப ைற்றும் இரக்கத்ப ொடும் 

கருலைபயொடும் ேடத்  முயற்சி தேய்வது, அவருலடய 

 ந்ல  ஏலை ைக்கலை ேடத்துகிைொர் என்பது அவருக்குத் 

த ரியும். ஒருபவலை அவர் நீண்ட பேரம் பவலை தேய்ய 

முடிந் ொல், அவர் இைந் ல  மீண்டும் ேம்பொதித்து 

குடும்பத்திற்கு ைறுசீரலைப்லப ஏற்படுத் ைொம், பின்னர் 

 னது  ந்ல யுடன் ஒரு ேல்லிைக்கத்ல  ஏற்படுத் ைொம். 

 

இஸ்ரபவல் ைக்கள் நிலனத்  வி த்ல  அவர் சிந்திக்கிைொர், 

ஏதனன்ைொல் அவர் சிந்திக்க பவண்டும் என்று இபயசு 

விரும்புகிைொர். அவர்கள் அலனவரும் ேன்ைொக 

புரிந்துதகொள்ளும் வலகயில் அந்  கல  அலைந் து.   

 

அவர் என்ன தசய்ய பவண்டும்? 

 

அவர் தேய்யும் கிரிலயயின் அடிப்பலடயில் கிருலப ைற்றும் 

ைன்னிப்லபப் தபை  ந்ல யிடம் திரும்பிச் தேல்ை 

பவண்டும். 

அவர் ைறுசீரலைப்பு தேய்ய பவண்டும். 
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எனபவ, இந்  கல யில் பரிபேயரும் பவ பொரகரும் 

அவருடன் இருந்திருப்பொர்கள்.   

 

அந்  இலைஞன் என்ன தேய் ொன் என்று அவர்கள் 

திகிைலடந்திருப்பொர்கள். 

 

அவர்கள் அவலர ஒரு முழுலையொன தவளிேொட்டவரொக 

பொர்த்திருப்பொர்கள். 

 

திரும்பி வருவ ற்கு ஏப னும் ேம்பிக்லக இருந் ொல், அவர் 

திரும்பி வர பவண்டும், கிருலப ைற்றும் ைன்னிப்லபப் தபை 

பவண்டும், பைலும் அவரது ஐக்கியத்ல  திரும்பப் 

தபறுவ ற்கொன கிரிலயலய தேய்ய பவண்டும். 

 

• அவர் உலடந்துவிட்டொர். 

• அவர்  னியொக இருக்கிைொர். 

• அவர் பேொகைொக இருக்கிைொர். 

• அவர்  வம் இருக்கிைொர். 

• அவர் பவறு எங்கும் தேல்ை முடியொது. 

• அவர்  னது  ந்ல லய ேம்புகிைொர்.   

 

ைனந்திரும்பு ல் இரட்சிப்பிற்கு வழிவகுக்கும் என்ப ற்கொன 

படம் இது, ஏதனனில் நீங்கள் இங்பக ைனந்திரும்பு லை 

ைட்டுைல்ை, அவருலடய  ந்ல மீதுள்ை ேம்பிக்லகலயயும் 

கொண்கிறீர்கள். அவர்  னது  ந்ல யின் ேன்லை, இரக்கம், 

 ொரொைம் ைற்றும் கருலை ஆகியவற்றில் ேம்பிக்லக 

லவக்கிைொர். ைனந்திரும்பு ல் விசுவொேத்துடன் 

இலைக்கப்பட்டுள்ைது. அவரது  ந்ல  எப்படிப்பட்ட 

ைனி ர் என்பல  அவர் அறிவொர்! 

 



11 
 

அவர் லவத்திருக்கும் பயங்கரைொன வழி இருந் பபொதிலும்  

o நிந் லன, 

o அவைதிக்கப்பட்ட, 

o தவட்கப்பட்டது, 

o ேடத் ப்பட்ட வி ம், 

o ஒரு பயங்கரைொன வொழ்க்லக வொழ்ந் ொர், 

 

 னது  ந்ல  ைன்னிக்கும், இரக்கமுள்ை, அன்பொனவர் 

என்பல  அவர் அறிந்திருந் ொர். 

 

ைன்னிப்லபப் தபறுவ ற்கொக திரும்பிச் தேல்வல யும், 

மீண்டும் ஐக்கியத்ல  ஏற்படுத்துவ ற்கும் ேைரேம் 

தேய்வ ற்கும் அவர் தேய்ய பவண்டிய பவலைகலைச் 

தேய்வல  அவர் ேம்புகிைொர். 

 

V 18-19 நான் எழுந்து, என் ைகப்பனிைத்திற்குப் பபாய்: 

ைகப்பபன, பரத்துக்கு விபராைமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் 

பாவஞ்தசய்பைன். 19. இனிபமல் உம்முதைய குமாரன் என்று 

தசால்லப்படுவைற்கு நான் பாத்திரனல்ல, உம்முதைய 

கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்தன தவத்துக்தகாள்ளும் 

என்பபன் என்று தசால்லி;  

 

எல்ைொ பரிபேயர்களும் பவ பொரகரும் அவர் ேரியொகச் தேய்ய 

பவண்டியது இது ொன் என்று கூறுவொர்கள்! 

 

• அவர் நிலனவுக்கு திரும்புகிைொர். 

• அவர் வீட்டிற்குச் தேல்ை பவறு வீடு எங்கும் இல்லை. 

•  ந்ல யின் அன்லப பற்றி அவர் புரிந்து தகொண்டொர். 

•  ந்ல யின்  கிருலபலய தபை  ன்லன நிலைநிறுத்  

அவர்  யொரொக இருக்கிைொர். 
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• அவர் தேய்ய பவண்டியல ச் தேய்யப் பபொகிைொர். 

• அவர்  ன்லன மிகக் குலைந்  கட்டத்தில் ஒரு 

பவலைக்கு அைர்த்  விருப்பப்படுகிைொர். 

• ஒரு ைகன் ஒருபுைம் இருக்க, வீட்டில் அடிலையொக கூட 

இருக்க அவருக்கு எந்  பொக்கியமும் இல்லை. 

• அவருக்கு வீட்டில்  உரிலை இல்லை. 

• அவர் ஒரு கூலி ைனி னொக பவலை தேய்யப் 

பபொகிைொர். 

• அவர்  யொரொக இருக்கிைொர். 

 

மனந்திரும்புைல் இப்படித்ைான் தசயல்படுகிறது: 

பொவி  ொபன வருகிைொன். 

அவர் எங்கு இருக்கிைொர், எங்கு தேல்கிைொர் என்பல  

ைதிப்பீடு தேய்யத் த ொடங்குகிைொர். 

 

 விர்க்க முடியொ  ைரைம், நித்திய ைரைம் ஆகியவற்லை 

அவர் புரிந்துதகொள்கிைொர். 

இந்  திலேயில் த ொடர்ந்து தேல்ை முடியொது என்று பொவி 

கூறுகிைொர்.  

 

ேொன் யொலர பேொக்கி திரும்ப முடியும்,   ந்ல இடம்  ொன் 

தேல்ை முடியும்! 

ேொன் பி ொலவ அவைதித்ப ன், கனவீனப்படுத்திபனன்! 

ேொன் அவரிடம் திரும்பிச் தேல்ை பவண்டும். 

 

எனது அவைொனத்ல யும், என் பொவத்திற்கொன முழுப் 

தபொறுப்லபயும் சுைந்துதகொண்டு ேொன் திரும்பிச் தேல்ை 

பவண்டும். 

அவருலடய கிருலப, ைன்னிப்பு ைற்றும் அன்பு ஆகியவற்றில் 

ேொன் என்லன ஈடுபடுத்  பவண்டும். 
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ேொன் திரும்பிச் தேல்வ ற்கு ேொன் என்ன தேய்ய பவண்டுபைொ 

அல ச் தேய்ய ேொன்  யொரொக இருக்கிபைன் என்று அவரிடம் 

தேொல்ை பவண்டும்.   

 

எல்பைொரும் அல  புரிந்து தகொண்டிருப்பொர்கள். 

 

மிகவும்  ொழ்லையொன, ேங்கடைொன, தவட்கக்பகடொன 

கொரியம், ஆனொல் ேொன் அல ச் தேய்யப் பபொகிபைன் என்று 

அவர் கூறுகிைொர்.   

 

பரத்துக்கு விபராைமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் 

பாவஞ்தசய்பைன்.  

 

ேொன் பரபைொகத்திற்கு விபரொ ைொக பொவம் தேய்ப ன் என்பது 

பபொை அல ப் படிக்கைொம்.   

 

எஸ்ரா 9:6, என் பைவபன, நான் என் முகத்தை என் பைவனாகிய 

உமக்கு முன்பாக ஏதறடுக்க தவட்கிக் கலங்குகிபறன்; எங்கள் 

அக்கிரமங்கள் எங்கள் ைதலக்குபமலாகப் தபருகிற்று; எங்கள் 

குற்றம் வானபரியந்ைம் வைர்ந்துபபாயிற்று. 

 

இது ொன் உண்லையொன ைனந்திரும்பு ல். 

 

அவர் கூறுகிைொர், "என் வொழ்க்லக ஒரு முழு பபரழிவொக 

இருந் து, ேொன் ைரைத்ல  எதிர்தகொள்கிபைன், என்லனத் 

 விர பவறு யொரும் குற்ைம் தேொல்ைவில்லை. ேொன் கிைர்ச்சி 

தேய்ப ன். ேொன் கீழ்ப்படியவில்லை. ேொன் என் வொழ்க்லகலய 

வீைடித்ப ன். ேொன் என்  ந்ல லய அவைதித்ப ன். என் 

பொவங்கள் ப வனின் பிரேன்னம் வலர எட்டியது. " 
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இது உண்லையொன ைனந்திரும்பு ல், எல யும் ைலைத்து 

லவக்கவில்லை, ேொக்கு இல்லை,  ன்லனத்  விர பவறு 

யொலரயும் குற்ைம் தேொல்ை முடியொது.   

 

ஒரு  ந்ல யின் அன்பிலும் ைன்னிப்பிலும் இருந்  ேம்பிக்லக 

சீர் தபொருந்திய ைகலன அவலர பேொக்கி ஓட தேய் து. 

 

ஒவ்தவொரு பொவியும் இந்  இடத்திற்கு வருகிைொர்கள்: 

• தவறுலைலய, அந்நியப்படுத் ப்பட்டு, நித்திய 

அழிவுக்கு வழிவகுக்கிைது, ைனந்திரும்புகிை 

ஒவ்தவொரு பொவியும் அவன்  னது தேொந்  அல்ைது 

அவளுலடய தேொந்  நிலைலய வல்ைலை வொய்ந்  

ேம்பிக்லகயுடன் த ொடங்குகிைொர். 

• திரும்பி வரும் ஒவ்தவொரு பொவியும் அந்  

பொவத்திற்கொன முழுப் தபொறுப்லபயும் 

ஏற்றுக்தகொண்டு,  ன பொவமும் பரபைொகம் வலர 

எட்டியது என்று கருதுகிைொர்.   

• திரும்பி வரும் ஒவ்தவொரு பொவியும் திரும்பி வர, 

ப வலன பேொக்கி  னது பபொக்லக  

அலைத்துக்தகொள்கிைொர்.   

 

நீங்கள் திரும்பி வரும்பபொது, நீங்கள் அல  தேய் ொல் ப வன் 

உங்கலை ஏற்றுக்தகொள்வொர் என்பல  யூ ர்கள் 

புரிந்துதகொண்டிருப்பொர்கள். அவருக்கு எந்  உரிலையும் 

இல்லை, அவர் தேொத்தில் ஒரு பகுதிலய எடுத்து அல  

சீரழித்து, அல  சூலையொடியபபொது அலனத்ல யும் வபரன் 

தேைவு தேய் ொர், உரிலைகள் இல்லை,  குதியும் இல்லை. 

 

அவர் மீண்டும் ஒருபபொதும் ைகனொக இருக்க முடியொது. 

அவர் லவத்திருந்  பொர்லவ அது ொன். 
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“இனிபமல் உம்முதைய குமாரன் என்று தசால்லப்படுவைற்கு 

நான் பாத்திரனல்ல, உம்முதைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக 

என்தன தவத்துக்தகாள்ளும்.”   

 

எனக்கு ஒரு பவலைலயத்  ொருங்கள், எல்ைொ ஆண்டுகளிலும் 

ேொன் இைந்  அலனத்ல யும் திரும்பப் தபை பவலை தேய்யப் 

பபொகிபைன். 

 

அவர் தவளிபயறும்பபொது அவருலடய இறுதி ேடங்கின் 

விைொலவ அவர்கள் ேடத்தியிருக்க பவண்டும் என்பல  

நிலனவில் தகொள்ளுங்கள். அ னொல் ொன் அவலர ைரித்  என் 

ைகன் என்று  ந்ல  இரண்டு முலை குறிப்பிடுகிைொர்.   

 

o ேொன் வீட்டில் வசிப்பபன் என்று எதிர்பொர்க்கவில்லை. 

o ேொன் ஒரு அடிலையொக இருப்பபன் என்று 

எதிர்பொர்க்கவில்லை. 

o  ந்ல பய, உங்களுடன் ஒரு உைலவ ேொன் 

எதிர்பொர்க்கவில்லை. 

o ேொன் பவலை தேய்ய விரும்புகிபைன். 

o ேொன் திரும்பி வருபவன். 

o உங்கள் கூலி ைனி ர்களில் ஒருவரொக என்லன லவத்து 

தகொள்ளுங்கள். 

ப வன் மீது உண்லையொன ேம்பிக்லக இருக்கிைது, 

உண்லையொன ைனந்திரும்பு லும் இருக்கிைது. 

 

இந்  கட்டத்தில் பரிபேயரும் ேதுபேயர்களும் 

பொரொட்டுவொர்கள்! 

அவர்கள் ஆைொம், இது ேரி! 

இப்பபொது வலர அவர்கள் தபொதுவொக கல லய 

பொர்த்துக்தகொண்டு இருப்பொர்கள். 
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கல யின் மு ல் பகுதிலய அவர்கள் விரும்பியிருக்க 

ைொட்டொர்கள், ஏதனன்ைொல்  ந்ல லய அவைதிப்பது 

அவர்களுக்கு தவறுப்பொக இருக்கும். அந்  இலைஞன் 

தவளிபயறி  னது வொழ்க்லகலய அந்  வழியில் 

ேடத்தும்பபொது அவர்கள் திகிைலடந்திருப்பொர்கள். 

இல விடக் தகொடுலை என்னதவன்ைொல், அந்  கல  

முற்றிலும் அசுத் ைொன பன்றிகளுடன் முடிந் து.   

 

ஆனொல் அவர் உைர்வலடந் து ேல்ை பயொேலனயொக 

அவர்களுக்கு கண்டது. அவர் திரும்பி வருகிைொர் என்ை 

எண்ைத்ல  அவர்கள் விரும்புகிைொர்கள். 

 

உடனடி ஐக்கியம் இல்லை என்பது அவர்களுக்குத் த ரியும். 

அது எப்படி முடிந் து என்ப ல்ை. 

 

அவர் ைனந்திரும்புகிைொர், அவர்  னது  ந்ல லய ேம்புகிைொர், 

அவர் திரும்பிச் தேல்ை பவண்டியிருக்கும். 

 

பரிபேயர்கள் லவத்திருக்கும் இலையியல் ைற்றும் உைகின் 

ஒவ்தவொரு ை மும் அல   ொன் தேொல்லுகிைது.   

 

அவர் திரும்பி வந்து தேொல்கிைொர், 

▪ ேொன் எனது  ண்டலனலய ஏற்றுக்தகொள்கிபைன். 

▪ குடும்பத்தில் ஐக்கியத்திலிருந்து விைக்கப்படுபவன். 

▪ ேொன் எனது  ந்ல யிடமிருந்து தூரத்ல  

அனுபவிப்பபன். 

▪  ொழ்ந்  பவலையின் அவைொனத்ல  ேொன் 

ேகித்துக்தகொள்பவன். 

▪ ேொன் இைந் ல  மீட்தடடுக்க பை ஆண்டுகைொக கடின 

உலைப்பின் வலிலய எடுத்துக்தகொள்பவன். ேொன் 
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ேைரேம் தேய்ய முடியும் வலர தேய்ய ேொன் திரும்பி 

வருபவன். 

 

இலைய ைகன் எதிர்கொைத்தில் இன்னும் அதிகைொன வலிலய 

கொை பவண்டி இருக்கும், அவன் திரும்பி வந்து பை 

ஆண்டுகைொக உலைக்க பவண்டி இருக்கும். எல்பைொரும் 

அல ப் புரிந்து  தகொள்வொர்கள் ஏதனன்ைொல் அது  ொன் அங்கு 

ேடந் து. 

 

கதையில் தபரிய திருப்பம்: 

V 20, “எழுந்து புறப்பட்டு, ைன் ைகப்பனிைத்தில் வந்ைான். 

அவன் தூரத்தில் வரும்பபாபை, அவனுதைய ைகப்பன் 

அவதனக் கண்டு, மனதுருகி, ஓடி, அவன் கழுத்தைக் 

கட்டிக்தகாண்டு, அவதன முத்ைஞ்தசய்ைான். 

 

பரிபேயர்களும் பவ பொரகரும் எல யொவது பிடித்து 

தகொண்டிருந் ொல், அவர்கள் விழுந் ொர்கள். இது அவர்களின் 

உைர்வுகளுக்கு அப்பொற்பட்டது. 

 

அவர் எழுந்து  னது  ந்ல யிடம் வந் ொர் என்று தேொல்வ ன் 

மூைம் அது த ொடங்குகிைது. ைகன், பொவி, அவர்  குதியொன 

அவைொனத்ல  எதிர்தகொள்ைத்  யொரொக உள்ைொர்.   

 

o அவர் ைறுசீரலைப்லப விரும்புகிைொர், அவர் ஒரு புதிய 

த ொடக்கத்ல  விரும்புகிைொர். 

o அவருக்கு  ந்ல  ப லவ. 

o அவருக்கு  ந்ல யின் வைங்கள் ப லவ. 

o அவரது  ந்ல  ைரைத்திற்கு பதிைொக அவருக்கு 

உயிலரக் தகொடுக்க முடியும். 

o அவர்  னது  ந்ல யின் ேன்லை,  யவு ைற்றும் 

ைன்னிப்பு ஆகியவற்றில் ேம்பிக்லக லவத்திருக்கிைொர்.   
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o அவர் உண்லையிபைபய ைனந்திரும்புகிைொர். 

o அவர் ஒரு அடிலையொக கூட இருக்க விரும்பவில்லை. 

o அவர் திரும்பிச் தேண்டு ஊதியம் தபரும் ஒரு கூலி 

ைனி னொக பவலை தேய்வொர். 

o அவர்  குதியற்ை எல யும் அவர் விரும்பவில்லை. 

o அவர் அல  ேம்பொதிக்க பவலை தேய்வொர். 

 

ைக்கள் அப்படித் ொன் உைருகிைொர்கள். யூ ர்கள் 

அப்படித் ொன் உைர்ந் ொர்கள். பரிபேயரும் பவ பொரகரும் 

இபயசுலவக் பகட்கிைொர்கள், அந்  பேரத்தில் பவறு 

எவருடனும் இந்  கல லயக் பகட்டொர்கள். 

 

அவர்  னது  ந்ல யிடம் வரும்பபொது,  ந்ல  என்ன 

தேய்வொர் என்பல  அவர்கள் அறிவொர்கள். 

 

மு லில்,  ந்ல  கிலடக்கைொட்டொர். 

அவர் அவைதிக்கப்பட்டொர். அவரது ைரியொல  ேமூகத்தில் 

கைங்கப்படுத் ப்பட்டது. அத் லகய ஒரு மூர்க்கத் னைொன 

ைற்றும் கைகக்கொர ைகனொல் அவர் தவட்கப்பட்டொர், பைலும் 

சிை வழிகளில் அவர்  ன்லன தவட்கப்படுத்தினொர்.   

 

யூ ர்கள் இல  எதிர்பொர்க்கிைொர்கள். 

 

 ந்ல  அவலர அந்  கிரொைத்தில் எங்கொவது வீட்டின் 

வொயிலுக்கு தவளிபய தபொது பொர்லவயில் உட்கொர லவப்பொர். 

 

முழு ேகரமும் அவலன இழிவுபடுத்தும் வலகயில் யொரும் 

அவலர உள்பை அலைத்துச் தேல்ை ைொட்டொர்கள், இ னொல் 

முழு ேகரமும்  னது  ந்ல லய அவைதித்  வி த்திற்கு அவர் 

 குதியொனவர் என்று அவர்பைல்  ண்டலனலய தகொண்டு வர 

முடியும்..   
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அவருக்கு எதிரொக அவதூறு ைற்றும் துஷ்பிரபயொகம் தேய்து, 

ைக்கள் அவலர பகலி தேய்வொர்கள் , ஒருபவலை அவலர 

துப்புவொர்கள். 

ைகன் அல  எதிர்பொர்க்கிைொன். 

 

அவர்  னது  ந்ல யின் மீது தகொண்டு வந்  

அவைொனத்திற்கொன பழிவொங்கலின் ஒரு பகுதியொக 

எல்பைொருக்கும் முன்பொக அவர் நியொயைொக தவட்கப்பட 

பவண்டும் என்று பரிபேயரும் பவ பொரகரும் 

எதிர்பொர்க்கிைொர்கள். 

 

அது ேடந் து அல்ை. 

 

 ந்ல  5 கொரியங்கலைச் தேய் ொர். 

 

1. தூரத்திலிருந்பை அவதன கண்ைார். 

2. அவன் மீது இரக்கம் இருந்ைது 

3. அவர் அவதன பநாக்கி ஓடினான் 

4. அவதரக் கட்டிப்பிடித்ைார். 

5. அவதர தைாைர்ந்து முத்ைமிட்ைார். 

 

 

 

 

 

 

1. He saw far off தூரத்திலிருந்பை அவதன கண்ைார். 

 

அவன் தூரத்தில் வரும்பபாபை, அவனுதைய ைகப்பன் 

அவதனக் கண்டு  
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அவர் இன்னும் தவகுத ொலைவில் இருந் ொர், கிரொைத்தின் 

நுலைவொயிலை அலடயவில்லை, ஊருக்கு தவளிபய சிை 

தூசி நிலைந்  ேொலைபயொரம், நீண்ட தூரம். 

 

அவரது  ந்ல  அவலரப் பொர்க்கிைொர்,  ந்ல   னது ைகலனத் 

ப டுகிைொர் என்பல க் கொட்டுகிைது. 

 

எல்பைொருக்கும் அது த ரியும்,  ந்ல  பொர்க்கிைொர்.   

 

அவர்  னது ைகலன பேொக்கிச் தேல்லும் வொழ்க்லக அது 

முடிவலடயும் வழியில் முடிவலடயும் என்று அவருக்குத் 

த ரியும் என்று அவர் அடிக்கடி பொர்த்துக் தகொண்டிருப்பொர் 

என்று அவர்கள் கருதுவொர்கள். 

 

அவர் திரும்பி வரைொம் என்று  ந்ல  ேம்பினொர். 

 ந்ல , ஒரு  னிப்பட்ட வலிலயயும், துன்பைொன அன்லபயும் 

 னது தேொந்  இ யத்தில்  ொங்கி, பொர்த்து… 

 

கல யில் அது பகல் பேரைொக இருக்க பவண்டும், 

ஏதனன்ைொல் அவர் அவலர தவகுத ொலைவில் பொர்க்கிைொர், 

அ ொவது ேகரம் கூட்டைொக இருக்கிைது, ேகரம் பிஸியொக 

இருக்கிைது.   

 

ஏன்?   

 னது ைகன் கிரொைத்ல  அலடவ ற்குள்  ன் ைகலன அலடய 

விரும்புகிைொர். அவர் ஆடுகலையும் தபண்லையும் 

ேொையத்ல க் கண்டறிந் பபொது பைய்ப்பன் தேய் ல ப் 

பபொைபவ ஐக்கியத்ல  த ொடங்க விரும்புகிைொர், ஆனொல் 

ஐக்கியத்ல  த ொடங்க ைட்டுைல்ை. 

 

 னது ைகன் கிரொைத்திற்கு வருவ ற்கு முன்பு  ன் ைகனிடம் 

தேல்ை விரும்புகிைொர். 
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ஏன்?   

அவைொனத்திலிருந்து அவலரப் பொதுகொக்க விரும்புகிைொர். 

அவதூறு ைற்றும்  வைொக ேடத் ப்படு ல் 

ஆகியவற்றிலிருந்து அவலன பொதுகொக்க அவர் விரும்புகிைொர். 

அவர் அவைொனத்ல த்  ொங்க விரும்புகிைொர்,  வைொக 

ேடத் ப்படு ல் ஏற்றுக்தகொள்ை விரும்புகிைொர். 

 

இப்பபொது அவைதிக்கப்பட்ட இந்  ைனி ன் இந்  

பைொேைொன ைகலன  ழுவி  ன்லன கவுரவம் இைக்க  யொரொக 

இருக்கிைொர். 

 

ஆனொல் அவர் எதிர்பொர்த்திருந்  , அவதூறு,  வைொக 

ேடத் ப்படு ல் ஆகியவற்றிலிருந்து ைகலனப் பொதுகொக்க 

விரும்புகிைொர்! 

 

அவர் சிறுவதன எவ்வாறு பாதுகாக்கிறார்?   

அவர் கிரொைத்திலிருந்து தவகு த ொலைவில் இருக்கும்பபொது 

அவலரப் பொர்க்கிைொர். 

 

அப  வழியில்  ொன் ஆண்டவரும் ேம்லை பொவி நிலையில் 

லவத்து பொர்க்கிைொர்! 

 

ஆதியாகமம்  16:13-14, அப்தபாழுது அவள்: என்தனக் 

காண்பவதர நானும் இவ்விைத்தில் கண்பைன் அல்லவா என்று 

தசால்லி, ைன்பனாபை பபசின கர்த்ைருக்கு நீர் என்தனக் 

காண்கிற பைவன் என்று பபரிட்ைாள். 14. ஆதகயால், அந்ைத் 

துரவு தபயர் லகாய்பராயீ என்னப்பட்ைது; அது காபைசுக்கும் 

பாபரத்துக்கும் நடுபவ இருக்கிறது. 

 

சங்கீைம்  139:16, என் கருதவ உம்முதைய கண்கள் கண்ைது; 

என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாைபபாபை அதவகள் 
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அதனத்தும், அதவகள் உருபவற்படும் நாட்களும், உமது 

புஸ்ைகத்தில் எழுதியிருந்ைது. 

 

சங்கீைம்  53:2, பைவதனத் பைடுகிற உணர்வுள்ைவன் உண்பைா 

என்று பார்க்க, பைவன் பரபலாகத்திலிருந்து மனுபுத்திரதரக் 

கண்பணாக்கினார். 

 

2 நாைாகமம் 16:9, ைம்தமப்பற்றி உத்ைம 

இருையத்பைாடிருக்கிறவர்களுக்குத் ைம்முதைய வல்லதமதய 

விைங்கப்பண்ணும்படி, கர்த்ைருதைய கண்கள் பூமிதயங்கும் 

உலாவிக்தகாண்டிருக்கிறது; இந்ை விஷயத்தில் 

மதியில்லாைவராயிருந்தீர்; ஆதகயால் இதுமுைற்தகாண்டு 

உமக்கு யுத்ைங்கள் பநரிடும் என்றான். 

 

நீதிதமாழிகள்  15:3, கர்த்ைரின் கண்கள் எவ்விைத்திலுமிருந்து, 

நல்பலாதரயும் தீபயாதரயும் பநாக்கிப்பார்க்கிறது. 

 

பயாபு 34:21, அவருதைய கண்கள் மனுஷருதைய வழிகதை 

பநாக்கியிருக்கிறது; அவர்களுதைய நதைகதைதயல்லாம் 

அவர் பார்க்கிறார். 

 

2. Compassion மனதுருகி. 

 

அவரது கடந் கொை பொவத்தின் மீது இரக்கம் ைட்டுைல்ை, 

அவரது  ற்பபொல ய அசுத் த்திற்கொன இரக்கமும் 

ைட்டுைல்ை, அவர் கந் ல்களிலும் பன்றிலயப் பபொை 

துர்ேொற்ைம் வீசி தகொண்டு இருந் ொர்.   

 

ைந்தை ஏன் அவதரச் சந்திக்க தவளிபய தசன்றார்? 

ைனதுருக்கம்! 
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The word compassion is ‘splanchnizomai,’ comes from a root that means 

your intestines, or your bowel or your abdomen.   

 

சிறுவலனப் பொர்த் தும், பேொக்கி அவன் தேல்வல  

அறிந் தும் அவன் வயிற்றில் ஒரு பேொய்வொய்ப்பட்ட 

உைர்லவ அவர் உைர்ந் ொர். 

 

லூக்கொ 13: 34-35-ல் உள்ை ேைது பொடத்தில் ப வனின் 

இரக்கத்ல ப் பற்றி ேொம்  விரிவொகப் படித்திருக்கிபைொம், 

நீங்கள் அல  ைைந்திருக்க ைொட்டீர்கள் என்று ேொன் 

ேம்புகிபைன். 

 

ப வனின் ஒரு பொத்திரம் பவ த்தில் எப்பபொதும்  னித்து 

நிற்கிைது, அது ப வன் இரக்கமுள்ைவர் என்பது  ொன். 

 

சங்கீைம்  145:8, கர்த்ைர் இரக்கமும் மனஉருக்கமும், நீடிய 

சாந்ைமும் மிகுந்ை கிருதபயும் உள்ைவர். 

 

சங்கீைம்  145:17-19, கர்த்ைர் ைமது வழிகளிதலல்லாம் 

நீதியுள்ைவரும், ைமது கிரிதயகளிதலல்லாம் கிருதபயுள்ை 

வருமாயிருக்கிறார். 18. ைம்தம பநாக்கிக் கூப்பிடுகிற 

யாவருக்கும், உண்தமயாய்த் ைம்தம பநாக்கிக் கூப்பிடுகிற 

யாவருக்கும், கர்த்ைர் சமீபமாயிருக்கிறார். 19. அவர் ைமக்குப் 

பயந்ைவர்களுதைய விருப்பத்தின்படி தசய்து, அவர்கள் 

கூப்பிடுைதலக் பகட்டு, அவர்கதை இரட்சிக்கிறார். 

 

இபயசு  ம்முலடய பூமிக்குரிய ஊழியத்தில் இரக்கத்துடன் 

திரிந் ொர். 

 

மத்பையு  9:36, அவர் திரைான ஜனங்கதைக் கண்ைதபாழுது, 

அவர்கள் பமய்ப்பனில்லாை ஆடுகதைப்பபாலத் தைாய்ந்து 
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பபானவர்களும் சிைறப்பட்ைவர்களுமாய் இருந்ைபடியால், 

அவர்கள்பமல் மனதுருகி, 

 

மத்பையு  14:14, இபயசு வந்து, திரைான ஜனங்கதைக் கண்டு, 

அவர்கள்பமல் மனதுருகி, அவர்களில் 

வியாதியஸ்ைர்கைாயிருந்ைவர்கதைச் தசாஸ்ைமாக்கினார். 

 

மத்பையு  15:32, பின்பு, இபயசு ைம்முதைய சீஷர்கதை 

அதைத்து: ஜனங்களுக்காகப் பரிைபிக்கிபறன், இவர்கள் 

என்னிைத்தில் மூன்றுநாள் ைங்கியிருந்து சாப்பிை 

ஒன்றுமில்லாதிருக்கிறார்கள்; இவர்கதைப் பட்டினியாய் 

அனுப்பிவிை எனக்கு மனதில்தல, வழியில் பசார்ந்து 

பபாவார்கபை என்றார். 

 

3. Ran towards him ஓடி, 

 

ைத்திய கிைக்கு உன்ன  ைக்கள் ஓடுவதில்லை. 

 

 ரவரிலேயில் உள்ை ைத்திய கிைக்கு ைக்கள் ஓடுவ ற்கு ஒரு 

முக்கிய கொரைம், பொரம்பரியைொக அவர்கள் அலனவரும் 

நீண்ட ஆலடகலை அணிந்திருக்கிைொர்கள். இது ஆண்கள் 

ைற்றும் தபண்கள் இருவருக்கும் இருந் து. ஒரு நீண்ட 

அங்கிலய யொரும்  னது லககளில் எடுத்துக் தகொள்ைொைல் ஓட 

முடியொது. இது நிகழும்பபொது கொல்கள் தவளிபய த ரியும் , 

இது அவைொனகரைொன ொக கரு ப்படுகிைது. 

 

கொல்களின் தவளிபய த ரிவது தவட்கக்பகடொன ொக 

கரு ப்பட்டது. இது ேடக்கவில்லை என்பல  உறுதிப்படுத்  

ஆலடகபை  லர வலர அணிந் னர். 
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ஓய்வு ேொளுக்கொன பைங்கொை தீர்ப்பு, ஓய்வு ேொளில் ஒரு 

பைலவ உங்கள் ஆலடகளின் கீழ் தேன்ைொல், நீங்கள் அல ப் 

பிடிக்கக்கூடொது. 

 

இப்பபொது ஒரு சிக்கல் உள்ைது, ஏதனன்ைொல் அல ச் தேய்ய 

உங்கள் கொலை தவளிபய த ரிய பவண்டியிருக்கும். 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட ைொற்று மிகவும் அலைதியொக உட்கொர்ந்து 

சூரிய அஸ் ைனம் வலர கொத்திருக்க பவண்டும், அ னொல் 

யொரும் பொர்க்க முடியொது, பின்னர் பைலவலய 

லகப்பற்ைைொம். பைலும், ஓய்வு ேொளில் நீங்கள் உங்கள் 

அங்கிலய அைகொக  அணியைொம் ஆனொல் முட்டி த ரியும் 

அைவு தூக்க கூடொது.   

 

உங்கள் அங்கி  லரலய அலடயவில்லை என்ைொல், ஓய்வு 

ேொளுக்கு உங்களிடம் நீண்ட பேரம் இல்லை என்ைொல், நீங்கள் 

 லரலய த ொட்டபடி அல   தவளிபய எடுக்க 

பவண்டியிருந் து. 

 

பைலும், யொரும் குதிக்கபவொ அல்ைது நீண்ட அைவில் கொலை 

நீட்டபவொ கூடொது. ஒரு கொல் எப்பபொதும்  லரயில் இருக்க 

பவண்டும். இந்  கலடசி தீர்ப்பின் கொரைம், கொலின் எந்  

பகுதியும் இதுவலர தவளிபய த ரிய கூடொது என்பல  

உறுதிப்படுத்துவ ொகும். 

 

முட்கள் ைற்றும் தேருஞ்சில் இலடயில் ேடக்கும்பபொது, 

பபொ கர்  னது ஆலடகலை கிழிக்கொைல் இருக்க 

உயர்த்துவொர், பைலும் அவர் இல  

ஏற்றுக்தகொள்ைொ வர்களுக்கு ஒரு கொரைத்ல  அவர் தேொல்ை 

பவண்டி இருந் து. 

 

ைற்தைொரு பபொ கர் ேொட்டில் ேடக்கும்பபொது முட்கலைத் 

 விர்ப்ப ற்கொக  னது ஆலடகலைத் தூக்கினொர். 
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திலகப்பூட்டும் இந்  ைர்ைைொன தேயல்கலை விைக்குைொறு 

அவர் பகட்கப்படுகிைொர்.  Outer robes themselves are called 

mekebeduth, meaning ‘that which brings me honour.’  Honour was 

connected to the robe.   

 

பலியிடும் ஆேொரியர்கள்  ேலடபொல யில் உள்ை 

இரத் த்திலிருந்து தவளிபயை நீண்ட ஆலடகலை தூக்க 

அனுைதிக்கப்படவில்லை, ஏதனனில் அவர்களின் கொல்கள் 

தவளிபய த ரியும். 

 

The word “running” here, is ‘dramōn’.  

 

இது ஒரு அரங்கத்தில் பந் யத்திற்கொன த ொழில்நுட்ப 

வொர்த்ல யொன கிபரக்க வொர்த்ல யொகும். 

அவர் பவகைொக ஓடினொர்! 

அவர் தபொறுலையற்ைவர் பபொை பவகைொக ஓடினொர். 

 

அவர் பவகைொக அங்கு தேல்ை முடியொது. 

இது அவரது தகௌரவத்திற்கு ஒரு இழுக்கு! 

 

பைவன் எைற்காக ஓடுகிறார்? 

ைன்தன தவளிப்படுத்தியைற்காக அவர் ஏன் 

அவமானத்தையும் கனவீனத்தையும் சுமந்து தகாள்கிறார்?   

அதிர்ச்சி! 

 

காரணம்?  

 ந்ல  அவைொனத்ல  ஏற்றுக் தகொண்டு, ைகலன அவைொனம் 

படொைல் பொதுகொக்க ஓடுகிைொர். 

 

 ன் ைகன் அவதூறு, பகலி, அவதூறு அலடய கூடொது என்று 

அவர் எடுத்துக்தகொள்கிைொர். 
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ப வன் இைந்   னது ைகலன பேொக்கி ஓடுவல  ேொம் கொணும் 

ஒபர இடம் இது ொன்! 

 

ஸ்ப வொன் இரத்  ேொட்சியொயக ைரித்  தபொது இபயசு 

நிற்பல  ேொம் கொண்கிபைொம். 

 

அப்பபாஸ்ைலர்  7:55-56, அவன் பரிசுத்ைஆவியினாபல 

நிதறந்ைைவனாய், வானத்தை அண்ணாந்துபார்த்து, 

பைவனுதைய மகிதமதயயும், பைவனுதைய வலதுபாரிசத்தில் 

இபயசு நிற்கிறதையும் கண்டு: 56. அபைா வானங்கள் 

திறந்திருக்கிறதையும், மனுஷகுமாரன் பைவனுதைய 

வலதுபாரிசத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிபறன் என்றான். 

 

4. Hugged him அவன் கழுத்தைக் கட்டிக்தகாண்டு, 

 

பைலும் அதிர்ச்சி! 

அவர் அவலரத்  ழுவினொர், உண்லையில் அவரது கழுத்தில் 

கட்டி தகொண்டொர். 

 

பொரிய அரவலைப்பு அவரது  லைலய ைகனின் கழுத்தில் 

பிடித்து, துர்ேொற்ைம் வீசுவப ொடு அழுக்கொகவும் இருந் து. 

 

 ந்ல  அவர் பபொன முழு பேரமும் அலைதியொக 

கஷ்டப்படுகிைொர். அவர் த ருவில் ஓடும்பபொது, 

 னக்குத் ொபன அவைொனத்ல  ஏற்படுத்தி,  னது ைகலனத் 

 ழுவி, அவைொனத்திலிருந்து விடுபடும்பபொது,  ன் அன்லப 

தவளிபடுத்துகிைொர்.   

 

அந்   ந்ல  அந்  ைகலன எவ்வைவு பேசிக்கிைொர் என்பது 

இப்பபொது அலனவருக்கும் த ரியும். 
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அவர் அவனது அவைொனத்ல  எடுத்துக் தகொள்ளும் 

அைவுக்கு, எந் தவொரு தபருலைலயயும், ைரியொல லயயும் 

அவர் இைக்கிைொர். 

 

திரும்பி வரும் பொவிலய   னது லககலை வீசி, பவறு 

யொரொலும் தவட்கப்படொைல் பொதுகொக்க அன்பின் கொட்சி 

 ன்லனத் ொபன அவைொனப்படுத்தும் வலகயில் அது 

அலைந்துள்ைது. சிறுவன் கிரொைத்திற்குள் நுலைந்  பேரத்தில், 

அவர் ஒரு முழு ைனம் திரும்பி குைொரன் ஆவொர். 

 

எபரமியா  31:3, பூர்வகாலமுைல் கர்த்ைர் எனக்குத் 

ைரிசதனயானார் என்பாய்; ஆம் அநாதி சிபநகத்ைால் உன்தனச் 

சிபநகித்பைன்; ஆைலால் காருணியத்ைால் உன்தன 

இழுத்துக்தகாள்ளுகிபறன். 

 

உபாகமம்  33:27, அநாதி பைவபன உனக்கு அதைக்கலம்; 

அவருதைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆைாரம்; அவர் உனக்கு 

முன்னின்று சத்துருக்கதைத் துரத்தி, அவர்கதை 

அழித்துப்பபாடு என்று கட்ைதையிடுவார். 

 

சங்கீைம்  63:8, என் ஆத்துமா உம்தமத் தைாைர்ந்து 

பற்றிக்தகாண்டிருக்கிறது; உமது வலதுகரம் என்தனத் 

ைாங்குகிறது. 

 

Judges 6:34, And the Spirit of the LORD clothed himself in Gideon, who 

when he had blown the shofar, Abiezer joined with him. 

அப்தபாழுது கர்த்ைருதைய ஆவியானவர் கிதிபயான்பமல் 

இறங்கினார்; அவன் எக்காைம் ஊதி, அபிபயஸ்ரியதரக் 

கூப்பிட்டு, ைனக்குப் பின்தசல்லும்படி தசய்து, 

 

5. Kissed him அவதன முத்ைஞ்தசய்ைான் 
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"he kissed him,"  

‘kataphileō’ Means repeatedly, or continuously. 

Amazing.   

 

ஒரு பாவிதயப் ஏற்றுக்தகாள்ை பைவன் எவ்வைவு ஆர்வமாக 

உள்ைார் என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்கைா??   

 

அவர் அழுக்கு வழியொக ஓடி அவைொனத்ல த்  ொங்குவொர். 

அவர் பொவிலய  னது முழு பைத்தினொலும் அரவலைத்து, 

பொவியின்  லையில் முத் ங்கலை இடுவொர். 

 

ப வன் குறுகிய மீட்பர் என்று சிைர் நிலனக்கிைொர்கள். 

இல்லை! ஒருபபொதும்!! 

 

இது மீண்டும் மீண்டும் தகொடுக்கப்படும் பொேத்தின் முத் ம்! 

அவர்  னது  ந்ல யின் கொல்கலை முத் மிடத்  யொரொக 

இருந் ொர், ஆனொல் அவருலடய  ந்ல   லையில் 

முத் மிடுகிைொர். 

 

இது ஏற்றுக்தகொள்ளு ல், ேட்பு, அன்பு, ைன்னிப்பு, 

ைறுசீரலைப்பு ைற்றும் சீர்தபொருந்து ல். 

 

இந்  ைகனுக்கொன இந்  ஆழ்ந்  அன்பிலிருந்து  ந்ல  

 ன்லனத்  ொழ்த்திக் தகொண்டு,  னது வீட்டிலிருந்து 

கிரொைத்தின் அழுக்கு வழியொக வந்து, ஓடிவந்து, 

அவதூலையும் அவைொனத்ல யும்  ொங்கி, சுற்றி விரிக்கிைொர் , 

வரும் பொவிலய ேம்புகிைொர் அவரது இழிந் , அசுத் ைொன 

கந் ல்களில் அவருக்கு அக்கலை இல்லை. 

 

அந்   ந்ல  இபயசு தேய் ல ச் ேரியொகச் தேய்கிைொர்! 
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இபயசு கிரொைத்திற்கு வந்து அவைொனங்கலைச், 

அவதூறுகலையும், பகலி பபச்சுகலையும்   ொங்கிக் தகொண்டு, 

 ம்முலடய கரங்கலை விரித்து, ேம்லை முத் மிட்டு, 

ேம்முடன் ேைரேம் தேய்து தகொண்டொர். 

 

அதிர்ச்சி இது எந்  கிரிலயயும் இல்ைொைல் ேடந் து! 

இது எல்ைொம் கிருலப! 

 

அடுத்  வொரம் பொர்ப்பபொம்! 

ப வலன கடுலையொன ைற்றும் தகொடுலையொக  ண்டிப்பவர் 

என்று ேொம்  நிலனக்கிபைொம். 

 

ப வன் பைபை ைகிழ்ச்சியுடன் இருப்பல க் இங்பக 

கொைைொம்! 

ஒரு பொவி ைனந்திரும்பும்பபொது ப வன் ைகிழ்ச்சியலடந் ொர்! 

 

ப வன் இன்னும் பொவி ைனம் திரும்பி வருவல  

எதிர்பொர்க்கிைொர்! 

 

அவைொனத்ல   ம்முலடய தபயருக்கு ஏற்றுக்தகொள்ை 

ப வன்  யொரொக இருக்கிைொர்! 

 

ைனந்திரும்பிய பொவிலயப் பொதுகொக்க ப வன்  யொரொக 

இருக்கிைொர். 

ைனந்திரும்பியவரிடம்  ன் அன்லப கொட்ட  தகொள்ை ப வன் 

மிகவும் ஆர்வைொக உள்ைொர். 

 

ைனந்திரும்பியவலர அரவலைக்க ப வன் கொத்திருக்கிைொர், 

ஏங்குகிைொர். 

 

ஒரு விருந்து லவக்க ப வன் திட்டமிட்டுள்ைொர்! 

நீங்கள் அவரிடம் வருவீர்கைொ?? 



31 
 

 


