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இரண்டு குமாரரின் கதை – பாகம் 03 

எடுத்து நிறுத்தும் ைந்தை  

லூக்கா  15:21-22 

 

லூக்கா  15:21-22, குமாரன் ைகப்பதை ந ாக்கி: ைகப்பநை, 

பரத்துக்கு விநராைமாகவும், உமக்கு முன்பாகவும் 

பாவஞ்செய்நைன், இனிநமல் உம்முதைய குமாரன் என்று 

சொல்லப்படுவைற்கு  ான் பாத்திரன் அல்ல என்று 

சொன்ைான். 22. அப்சபாழுது ைகப்பன் ைன் ஊழியக்காரதர 

ந ாக்கி: நீங்கள் உயர்ந்ை வஸ்திரத்தைக் சகாண்டுவந்து, 

இவனுக்கு உடுத்தி, இவன் தகக்கு நமாதிரத்தையும் 

கால்களுக்குப் பாைரட்தெகதையும் நபாடுங்கள். 

 

எது  கர்த்ைருக்கு மகிழ்ச்சிதயத் ைருகிறது?   

சைாதலந்து நபாைவர்களின் மீட்பு. பாவிகளின் இரட்சிப்பு. 

 

பரிநெயர்களும் நவைபாரகரும் பாவிகளுைன் ஒன்று நெர  

விரும்பவில்தல. 

எல்லாவற்தறயும் பாவிகளுைன் இதைந்து செய்ய இநயசு 

விரும்பிைார். 

 

இந்ை இரண்டு உவதமகளும் பரிநெயர்கதை உள்நை 

இழுக்கின்றை. 

முைல் இரண்டு உவதமகதை நகள்விகதைக் நகட்டு இநயசு 

அவர்கதை ஈர்க்கிறார்.   
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அவர்கள் கதையில் இருப்பவர் நபால் இநயசு அவர்கதை 

இழுக்கிறார். முக்கிய கைாபாத்திரத்தின் அனுபவத்திலும் 

சிந்ைதையிலும் அவர்கதை சித்ைரிப்பதில் அவர்கள் மைதில் 

உண்தமயிநலநய பங்கு வகிக்கிறார்கள்.  

  

V 1-2, அவர்கள் இநயசுதவ குறித்து,  முணுமுணுத்து, புகார் 

செய்து, விமர்சித்ைைர். அவருடைய ஊழியம் முழுவதும் 

அவர்கள் எப்ப ோதும் அவ்வோபே செய்தோர்கள். 

 

 ோவிகடைத் பதடி இரட்சிக்க அவர் வந்ததோல்,  ோவிகள் 

இபயசுவிைம் வந்தோர்கள். 

 

 ோவிகள் வந்தப ோது, 

✓ அவர் அவர்கடை ஏற்றுக்சகோண்ைோர்,  

✓ அவர் அவர்கடை அரவடைத்தோர்,  

✓ அவர் அவர்கடை பேசித்தோர்,  

✓ அவர் அவர்கடை மன்னித்தோர்,  

✓ அவர் அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவடை சகோடுத்தோர்  . 

 

இது மதத் தடைவர்கடை ஆத்திரப் டுத்தியது. 

 

ேம் கர்த்தர் அவர்களுக்கு  தில் செோல்ை இரண்டு கடதகடைக் 

சகோடுத்தோர். 

 

இடைய குமோரனின் உவடம என்று அடைக்கப் டும் ேமது 

கர்த்தரின் மிகச் சிேந்த மற்றும் மேக்கமுடியோத உவடம. 

இந்த கடத அபத விஷயத்டத நிரூபிக்கும் பேோக்கம் 

சகோண்ைது, இைந்த  ோவிடய மீட்சைடுப் தில் பதவனின் 

மகிழ்ச்சிடய சவளிப் டுத்துகிேது. ஆைோல் இந்த கடத 

அடதயும் மீறி மைந்திரும்புதலின் தன்டமடய அடையோைம் 

கோட்டுகிேது. 



3 
 

முதல் இரண்டு கடதகள் அவர்கள் அதன் ஒரு  குதியோக 

இல்டை, ஆைோல் இப்ப ோது இதில் அவர்கள் ஒரு  குதியோக 

உள்ைைர். கர்த்தரோகிய இபயசுவுைன் அவர்கள் 

ஒப்புக்சகோண்ை முதல் இரண்டு கடதகள் சேறிமுடேடயப் 

 ற்றி ப சிை. 

 

இபயசு ஒரு விதத்தில் அவர்கடை கடதக்கு ஈர்த்தோர். அவர்கள் 

கடதயில் ஈடு டுகிேோர்கள் என்று சதரியோமல் சமதுவோக 

அவர்கடை உட் டுத்திைோர். 

 

முதல் இரண்டு கடதகள், செம்மறி மற்றும் ேோையத்டதப் 

 ற்றி, பதவன் தோன் அந்த  பதடு வர், கண்டுபிடிப் வர், 

மகிழ்ச்சி சகோள் வர்   எை வலியுறுத்துகின்ேை. 

 

ஆைோல் இந்த மூன்ேோவது கடத சதய்வீக  க்கத்தில் அல்ை, 

ஆைோல் மனித தரப்பில் சதரிகிேது. 

 

➢  ோவம்,  

➢ மைம் திரும்புதல்,  

➢ மீட்டு எடுக்கப் டுதல் மற்றும்  

➢ நிரோகரிக்கப் டுதல்.   

 

இது ஒரு வியத்தகு மற்றும் உைர்ச்சி ரீதியோக ேகரும் கடத. 

இடவ அடைத்தும் சதய்வீக ெத்தியத்தோல் பிடிக்கப் ட்ை 

எவரின் சிந்தடையிலும் ஆைமோை சுவோரஸ்யமோைடவ 

மற்றும் தோக்கத்டத ஏற் டுத்துகின்ேை. 

 

இந்த கடதடய மூன்று  குதிகைோக பிரிக்கைோம். 
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1. Younger Son, Prodigal son இடைய குமோரன் , சகட்ை 

குமோரன் 

2. Older son மூத்த குமோரன் 

3. Loving Father அன் ோை தகப் ன். 

 

சகட்ை குமோரன் என்ே தடைப்பிற்கு   திைோக அன் ோை 

தந்டத மற்றும் இரண்டு மகன்கள் என்று மறுச யரிை 

விரும்புகிபேன்.  

 

இரண்டு ப ருக்குபம அவர்கள் தகப் ன் மீது அன்பு இல்டை 

11 -16 வெைங்களிலிருந்து இடைய குமோரன் எப் டி எல்ைோப் 

 ைத்டதயும் பெகரித்து ஊரிலிருந்து விைகிச் சென்ேோன் 

என் டதக் கண்பைோம். 

 

எல்ைோ  ைத்டதயும் செைவிட்ைோர். 

அவருக்கு பதடவ இருந்தது. 

 ன்றிகடை கவனித்துக்சகோள்ை முடிவு செய்தோர். 

 

தந்டத 5 கோரியங்கடைச் செய்தோர். 

 

1. தூரத்திலிருந்நை அவதை கண்ைார். 

2. அவன் மீது இரக்கம் இருந்ைது 

3. அவர் அவதை ந ாக்கி ஓடிைான் 

4. அவதரக் கட்டிப்பிடித்ைார். 

5. அவதர சைாைர்ந்து முத்ைமிட்ைார். 

 

V 21, குமாரன் ைகப்பதை ந ாக்கி: ைகப்பநை, பரத்துக்கு 

விநராைமாகவும், உமக்கு முன்பாகவும் பாவஞ்செய்நைன், 

இனிநமல் உம்முதைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவைற்கு 

 ான் பாத்திரன் அல்ல என்று சொன்ைான். 

 

இடைய மகன் தைது உடரடய அளிக்கிேோன். 



5 
 

அவர் உடரடய ஒத்திடக  ோர்த்தோர் என் டத நிடைவில் 

சகோள்க, 

 

V 18-19,  ான் எழுந்து, என் ைகப்பனிைத்திற்குப் நபாய்: 

ைகப்பநை, பரத்துக்கு விநராைமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் 

பாவஞ்செய்நைன். 19. இனிநமல் உம்முதைய குமாரன் என்று 

சொல்லப்படுவைற்கு  ான் பாத்திரைல்ல, உம்முதைய 

கூலிக்காரரில் ஒருவைாக என்தை தவத்துக்சகாள்ளும் 

என்நபன் என்று சொல்லி; 

 

ஆைோல் தந்டத தைது உடரடய முடிக்க மோட்ைோர். 

 

V 22, அப்சபாழுது ைகப்பன் ைன் ஊழியக்காரதர ந ாக்கி: 

நீங்கள் உயர்ந்ை வஸ்திரத்தைக் சகாண்டுவந்து, இவனுக்கு 

உடுத்தி, இவன் தகக்கு நமாதிரத்தையும் கால்களுக்குப் 

பாைரட்தெகதையும் நபாடுங்கள். 

 

தந்டத மூன்று முக்கியமோை விஷயங்கடைச் செய்கிேோர், 

அடத ேோம் விரிவோகப்  ோர்ப்ப ோம். 

 

1. Best robe உயர்ந்த வஸ்திரம், 

2. Put a ring பமோதிரம், 

3. Sandals கோல்களுக்குப்  ோதரட்டெ. 

 

1. Best Robe- Symbol of identity உயர்ந்ை வஸ்திரம் - 

அதையாைத்தை குறிக்கிறது. 

 

அந்த ேோட்களில் குடும் ங்களுக்கு என்று ஒரு தனிப் ட்ை  

சிேப்பு அங்கி இருந்தது, அது மிக அைகோை அங்கி, மிக 

பேர்த்தியோக வடிவடமக்கப் ட்ை அங்கி..   
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The Greek word stolēn tain prōton, which means the first ranking 

garment! 

 

அந்த அங்கி தந்டதக்கு செோந்தமோைது! 

மிக முக்கியமோை நிகழ்வில் மிக முக்கியமோை அடமப்பில் 

அணிய குடும் த்தின் மிக முக்கியமோை உறுப்பிைருக்கு 

செோந்தமோை அங்கி அது. 

 

அந்த குடும் த்திலும் அந்த கிரோமத்திலும் இதுவடர நிகழ்ந்த 

மிகப் ச ரிய சகோண்ைோட்ைத்திற்கு தந்டத அடைப்பு 

விடுக்கப் ப ோகிேோர், பமலும் அவர் ெோதோரைமோக 

அணியக்கூடிய ஆடைடய அணியவில்டை.  

 

இது மகனிைம், "என்னிைம் உள்ை அடைத்தும் 

உன்னுடையது" என்று செோல்வது  ஒரு வழியோகும். 

 

இது ஒரு அடையோைமோகும், "என்னிைம் உள்ை சிேந்தது 

உன்னுடையது. 

 

நீ இப்ப ோது ஒரு மகைோக முழுடமயோக 

மீட்சைடுக்கப் ட்டுள்ைோய். 

 

ரோஜோ தைது அங்கிடய இைவரெனிைம் சகோடுப் து  ப ோை, 

தந்டதயின் மற்சேோரு சுயம் சவறுக்கும் செயல், மகடை 

தைது மகிடம ச ற்ே ஆடைடய அணிய செய்வது.   

 

எந்த தந்டதயும் அடத செய்ய மோட்ைோர்கள். 

 

மீண்டும், இந்த தந்டத தைது செோந்த மரியோடத  ற்றி சிறிதும் 

அக்கடே கோட்ைவில்டை. 
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பதவனின் மரியோடத அவருடைய அன் ோை கிருட யிலும் 

மன்னிப்பிலும் வருகிேது. 

 

அவன்  துர்ேோற்ேத்துைன் வந்தோன் , அவன்  கந்தைோக வந்தோன், 

அவன்  அசுத்தமோக வந்தோன்  யோரும் அவடை  மீண்டும் அந்த 

வழியில்  ோர்க்கப் ப ோவதில்டை.   

 

அவர் ஒன்றுமில்ைோமல் வந்தோர். 

அவர் தைது செோந்த துர்ேோற்ே உடையில் வந்தோர். 

அவர் வரமுடியவில்டை. 

 ோவி அப் டித்தோன் வருகிேோன்.  

 

ஏொயா  61:10, கர்த்ைருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழுகிநறன்; என் 

நைவனுக்குள் என் ஆத்துமா களிகூர்ந்திருக்கிறது; மணவாைன் 

ஆபரணங்களிைால் ைன்தை அலங்கரித்துக்சகாள்ளுகிற 

ைற்கும், மணவாட்டி  தககளிைால் ைன்தைச் 

சிங்காரித்துக்சகாள்ளுகிறைற்கும் ஒப்பாக, அவர் இரட்சிப்பின் 

வஸ்திரங்கதை எைக்கு உடுத்தி, நீதியின் ொல்தவதய 

எைக்குத் ைரித்ைார். 

 

 மது அநீதிதயப் பற்றி எப்படி? 

ஏொயா  64:6,  ாங்கள் அதைவரும் தீட்ைாைவர்கள்நபால 

இருக்கிநறாம்; எங்களுதைய நீதிகசைல்லாம் அழுக்காை 

கந்தைநபால இருக்கிறது,  ாங்கள் அதைவரும் 

இதலகதைப்நபால் உதிருகிநறாம்; எங்கள் அக்கிரமங்கள் 

காற்தறப்நபால் எங்கதை அடித்துக்சகாண்டுநபாகிறது. 

 

a) பலியின்  மூலம் மட்டுநம நீதி வருகிறது. 

 

ஆதியாகமம்  3:21, நைவைாகிய கர்த்ைர் ஆைாமுக்கும் அவன் 

மதைவிக்கும் நைால் உதைகதை உண்ைாக்கி அவர்களுக்கு 

உடுத்திைார். 
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 சவளி  7:14, அைற்கு  ான்: ஆண்ைவநை, அது உமக்நக 

சைரியும் என்நறன். அப்சபாழுது அவன்: இவர்கள் மிகுந்ை 

உபத்திரவத்திலிருந்து வந்ைவர்கள்; இவர்கள் ைங்கள் 

அங்கிகதை ஆட்டுக்குட்டியாைவருதைய இரத்ைத்திநல 

நைாய்த்து சவளுத்ைவர்கள். 

 

b) பாவநிவிர்த்தி மூலம் மட்டுநம நீதி வருகிறது அது 

மட்டுமல்லாமல், புதிய உைன்படிக்தகயின் கீழ், 

கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலநம நீதியும் வருகிறது.  

 

சவளி  7:13-14, அப்சபாழுது, மூப்பர்களில் ஒருவன் என்தை 

ந ாக்கி: சவள்தை அங்கிகதைத் ைரித்திருக்கிற இவர்கள் 

யார்? எங்நகயிருந்து வந்ைார்கள்? என்று நகட்ைான். 14. அைற்கு 

 ான்: ஆண்ைவநை, அது உமக்நக சைரியும் என்நறன். 

அப்சபாழுது அவன்: இவர்கள் மிகுந்ை உபத்திரவத்திலிருந்து 

வந்ைவர்கள்; இவர்கள் ைங்கள் அங்கிகதை 

ஆட்டுக்குட்டியாைவருதைய இரத்ைத்திநல நைாய்த்து 

சவளுத்ைவர்கள். 

 

2 சகாரிந்தியர் 5:21,  ாம் அவருக்குள் நைவனுதைய 

நீதியாகும்படிக்கு, பாவம் அறியாை அவதர  மக்காகப் 

பாவமாக்கிைார். 

 

c) இரட்சிப்புக்கு நீதிநய அவசியம். 

 

ஏொயா  61:10, கர்த்ைருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழுகிநறன்; என் 

நைவனுக்குள் என் ஆத்துமா களிகூர்ந்திருக்கிறது; மணவாைன் 

ஆபரணங்களிைால் ைன்தை அலங்கரித்துக்சகாள்ளுகிற 

ைற்கும், மணவாட்டி  தககளிைால் ைன்தைச் 

சிங்காரித்துக்சகாள்ளுகிறைற்கும் ஒப்பாக, அவர் இரட்சிப்பின் 

வஸ்திரங்கதை எைக்கு உடுத்தி, நீதியின் ொல்தவதய 

எைக்குத் ைரித்ைார். 
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மத்நையு  22:11-14, விருந்ைாளிகதைப் பார்க்கும்படி ராஜா 

உள்நை பிரநவசித்ைநபாது, கலியாண வஸ்திரம் ைரித்திராை 

ஒரு மனுஷதை அங்நக கண்டு: 12. சிந கிைநை, நீ கலியாண 

வஸ்திரமில்லாைவைாய் இங்நக எப்படி வந்ைாய் என்று 

நகட்ைார்; அைற்கு அவன் நபொமலிருந்ைான். 13. அப்சபாழுது, 

ராஜா பணிவிதைக்காரதர ந ாக்கி: இவதைக் தகயுங்காலும் 

கட்டிக் சகாண்டுநபாய், அழுதகயும் பற்கடிப்பும் 

உண்ைாயிருக்கிற புறம்பாை இருளிநல நபாடுங்கள் என்றான். 

14. அந்ைப்படிநய, அதைக்கப்பட்ைவர்கள் அந கர், 

சைரிந்துசகாள்ைப்பட்ைவர்கநைா சிலர் என்றார். 

 

சவளி  19:7-8,  ாம் ெந்நைாஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து அவருக்குத் 

துதிசெலுத்ைக்கைநவாம். ஆட்டுக்குட்டியாை வருதைய 

கலியாணம் வந்ைது, அவருதைய மதைவி ைன்தை 

ஆயத்ைம்பண்ணிைாள் என்று சொல்லக்நகட்நைன். 8. சுத்ைமும் 

பிரகாெமுமாை சமல்லிய வஸ்திரம் ைரித்துக்சகாள்ளும்படி 

அவளுக்கு அளிக்கப்பட்ைது; அந்ை சமல்லிய வஸ்திரம் 

பரிசுத்ைவான்களுதைய நீதிகநை. 

 

d) நீதியுள்ைவர்கள் மட்டுநம நைவனின் பிரென்ைத்தில் 

வாை முடியும்.  

 

ெகரியா 3:7, நெதைகளின் கர்த்ைர் உதரக்கிறது 

என்ைசவன்றால்: நீ என் வழிகளில்  ைந்து என் காவதலக் 

காத்ைால், நீ என் ஆலயத்தில் நியாயம் விொரிப்பாய்; என் 

பிராகாரங்கதையும் காவல்காப்பாய்; இங்நக 

நிற்கிறவர்களுக்குள்நை உலாவுகிறைற்கு இைம்  ான் உைக்குக் 

கட்ைதையிடுநவன். 

 

சவளி  7:9, இதவகளுக்குப்பின்பு,  ான் பார்த்ைநபாது, இநைா, 

ெகல ஜாதிகளிலும் நகாத்திரங்களிலும் ஜைங்களிலும் 

பாதஷக்காரரிலுமிருந்து வந்ைதும், ஒருவனும் 
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எண்ணக்கூைாைதுமாை திரைாை கூட்ைமாகிய ஜைங்கள், 

சவள்தை அங்கிகதைத் ைரித்து, ைங்கள் தககளில் 

குருத்நைாதலகதைப் பிடித்து, சிங்காெைத்திற்கு முன்பாகவும் 

ஆட்டுக்குட்டியாைவருக்கு முன்பாகவும் நிற்கக்கண்நைன். 

 

e) நீதியில் விைாமுயற்சியுள்ைவர்கள் மட்டுநம 

மகிதமப்படுத்ைப்படுவார்கள்.  

 

எநபசியர்  5:27,
 
கதறதிதர முைலாைதவகள் ஒன்றும் 

இல்லாமல் பரிசுத்ைமும் பிதையற்றதுமாை மகிதமயுள்ை 

ெதபயாக அதைத் ைமக்குமுன் நிறுத்திக்சகாள்வைற்கும் 

ைம்தமத்ைாநம அைற்காக ஒப்புக்சகாடுத்ைார். 

 

2 நபதுரு 3:14, ஆதகயால், பிரியமாைவர்கநை, இதவகள் வரக் 

காத்திருக்கிற நீங்கள் கதறயற்றவர்களும் 

பிதையில்லாைவர்களுமாய்ச் ெமாைாைத்நைாநை அவர் 

ெந்நிதியில் காணப்படும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். 

 

யூைா 1:23, மாம்ெத்ைால் கதறப்பட்டிருக்கிற வஸ்திரத்தையும் 

சவறுத்துத் ைள்ளுங்கள். 

 

சவளி  3:5, சஜயங்சகாள்ளுகிறவசைவநைா அவனுக்கு 

சவண்வஸ்திரம் ைரிப்பிக்கப்படும்; ஜீவபுஸ்ைகத்திலிருந்து 

அவனுதைய  ாமத்தை  ான் கிறுக்கிப்நபாைாமல், என் பிைா 

முன்பாகவும் அவருதைய தூைர் முன்பாகவும் அவன்  ாமத்தை 

அறிக்தகயிடுநவன். 

 

 

 

 

f)  ம்முதைய நீதியாைது பரநலாகத்தில் ஒரு நிரந்ைர, 

உண்தமயாை காரியமாக இருக்கும். 
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சவளி  4:4, அந்ைச் சிங்காெைத்தைச் சூை இருபத்து ான்கு 

சிங்காெைங்களிருந்ைை; இருபத்து ான்கு மூப்பர்கள் 

சவண்வஸ்திரந்ைரித்து, ைங்கள் சிரசுகளில் சபான்முடி சூடி, 

அந்ைச் சிங்காெைங்களின்நமல் உட்கார்ந்திருக்கக்கண்நைன். 

 

சவளி  6:11, அப்சபாழுது அவர்கள் ஒவ்சவாருவருக்கும் 

சவள்தை அங்கிகள் சகாடுக்கப்பட்ைது; அன்றியும், அவர்கள் 

ைங்கதைப்நபாலக் சகாதலசெய்யப்பைப்நபாகிறவர்கைாகிய 

ைங்கள் உைன்பணிவிதைக்காரரும் ைங்கள் ெநகாைரரு 

மாைவர்களின் சைாதக நிதறவாகுமைவும் இன்னுங் 

சகாஞ்ெக்காலம் இதைப்பாறநவண்டும் என்று அவர்களுக்குச் 

சொல்லப்பட்ைது. 

 (சவளி 7:9, 7:13-14, 14:12, 19:6, 22:14) 

 

ஆடகயோல், தீர்ப்பில் இரட்சிக்கப் டுபவோம் என்று 

ேம்பிைோல், ேோம் நீதிடய உடையணிந்து சகோள்ை பவண்டும் 

என் டத ஆடை உருவகத்தின் மூைம் புரிந்துசகோள்கிபேோம். 

 

இந்த மிக அவசியமோை ஆடை கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தோல் 

மட்டுபம சுத்தப் டுத்தப் டுகிேது.  

 

ேோம்  ரிசு ச ே பவண்டுமோைோல் இந்த ஆடை சுத்தமோக 

டவக்கப் ை பவண்டும். கிறிஸ்துவின் மரைத்தின் மூைம் 

ேோம் நீதியுள்ைவர்கைோக ஆகிவிட்பைோம், உைன் டிக்டகயின் 

உேவில் ேம்முடைய கர்த்தரோகிய இபயசு கிறிஸ்துவுக்கு 

 ரிசுத்த ஆவியோைவர் அதிகோரம் அளிப் தன் மூைம் ேோம் 

நீதிமோன்கைோக இருக்கிபேோம்.. 

 

2. Put a ring – Symbol of Authority நமாதிரம் நபாடுவது 

அதிகாரத்தை குறிக்கிறது. 
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V 22, அப்சபாழுது ைகப்பன் ைன் ஊழியக்காரதர ந ாக்கி: 

நீங்கள் உயர்ந்ை வஸ்திரத்தைக் சகாண்டுவந்து, இவனுக்கு 

உடுத்தி, இவன் தகக்கு நமாதிரத்தையும் கால்களுக்குப் 

பாைரட்தெகதையும் நபாடுங்கள். 

 

பமோதிரங்கள், மூக்கில் அல்ைது விரல்களில் 

அணிந்திருந்தோலும், பவதம் முழுவதும் ேடககைோக 

பிர ைமோக இருந்தை. 

அடவகள்   ரிெோக வைங்கப் ட்ைப ோது, அவர்கள் 

மரியோடதக்கு அடையோைமோக இருந்தை. 

 

ஒரு யூத சிறுவன், 13 வயதில் வரும் ப ோது,   ோர் மிட்ச்வோ 

செயல் ோடு ேைக்கிேது. இப்ப ோது மகன் தகப் ன் ப ோல் 

செயல்  ை முடியும்  என் டதக் கோண்பிக்கும் விைோ இது. 

 

ரோஜோக்கள் ச ரும் ோலும் தங்கள் நிடை மற்றும் 

வல்ைடமடய  குறிக்க பமோதிரங்கடை அணிவோர்கள். இடவ 

தனித்துவமோை செதுக்கல்கள் அல்ைது வடிவங்கைோல் 

அைங்கரிக்கப் ட்ைை, அடவ ரோஜோ தைது பமோதிரத்டத 

சமழுகுக்குள் அழுத்தியப ோது அதிகோரப்பூர்வ 

டகசயோப் ங்கைோக மோறியது, அது ஒரு ஆவைம் அல்ைது 

கடிதத்டத சீல் டவக்க உ பயோகிப் ோர்கள். 

 

சிக்சைட் ரிங்  signet ring  என்ே செோல் ஒரு அரெ 

அடையோைத்டத உருவோக்க  யன் டுத்தப் ட்ை ஒரு 

ச ோருடைக் குறிக்கிேது. 

சிடேயில் இருந்து எகிப்தின் அதி தியோக பயோபெப்பு   ட்ைம் 

ச ற்ேப ோது,  ோர்பவோன் பயோபெப்பின் புதிய அதிகோரத்டத 

 கிரங்கமோக உறுதிப் டுத்திைோர். 
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ஆதியாகமம்  41:41-42, பின்னும் பார்நவான் நயாநெப்தப 

ந ாக்கி: பார், எகிப்துநைெம் முழுதமக்கும் உன்தை 

அதிகாரியாக்கிநைன் என்று சொல்லி, 42. பார்நவான் ைன் 

தகயில் நபாட்டிருந்ை ைன் முத்திதர நமாதிரத்தைக் கைற்றி, 

அதை நயாநெப்பின் தகயிநல நபாட்டு, சமல்லிய 

வஸ்திரங்கதை அவனுக்கு உடுத்தி, சபான் ெரப்பணிதய 

அவன் கழுத்திநல ைரித்து, 

 

இது ரோஜ்யத்தில் பயோபெப்பின் நிடை மற்றும் அந்தஸ்டத 

நியமித்தது. ரோஜோவின் பமோதிரத்டத அணிந்த ஒருவர் 

ரோஜோவின் அதிகோரத்டதப்  யன் டுத்தைோம். 

 

எஸ்தரின் கடதயில், அர்த்த பெஷ்ை ரோஜோ  யூத மக்களுக்கு 

ஆ த்து மற்றும் ெட்ைத்டத விநிபயோகத்திற்கோை டமய 

அடையோைமோக பமோதிரம் மோறியது. 

 

முதைோவதோக, ஆமோன் பமோதிரத்டதப் ச ற்ேோர், யூதர்கடைத் 

தூண்டும் ஒரு ெட்ைத்டத இயற்ே உைைடியோக அதன் 

அதிகோரத்டதப்  யன் டுத்தத் சதோைங்கிைோர் (எஸ்தர் 3: 8-14).  

 

எஸ்தர்  8:2, ராஜா ஆமானின் தகயிலிருந்து வாங்கிப்நபாட்ை 

ைம்முதைய நமாதிரத்தை எடுத்து, அதை சமார்சைகாய்க்குக் 

சகாடுத்ைான்; எஸ்ைர் சமார்சைகாதய ஆமானின் 

அரமதைக்கு அதிகாரியாக தவத்ைாள். 

 

எஸ்ைர் 8:7-8, அப்சபாழுது அகாஸ்நவரு ராஜா ராஜாத்தியாகிய 

எஸ்ைதரயும் யூைைாகிய சமார்சைகாதயயும் ந ாக்கி: இநைா, 

ஆமானின் வீட்தை எஸ்ைருக்குக் சகாடுத்நைன்; அவன் 

யூைர்நமல் ைன் தகதயப் நபாை எத்ைனித்ைபடியிைால் அவதை 

மரத்திநல தூக்கிப்  நபாட்ைார்கள். 8. இப்நபாதும் உங்களுக்கு 

இஷ்ைமாைபடி நீங்கள் ராஜாவின்  ாமத்திைால் யூைருக்காக 

எழுதி, ராஜாவின் நமாதிரத்திைால் முத்திதரநபாடுங்கள்; 
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ராஜாவின்நபரால் எழுைப்பட்டு, ராஜாவின் நமாதிரத்திைால் 

முத்திதர நபாைப்பட்ைதைச் செல்லாமற்நபாகப்பண்ண 

ஒருவராலும் கூைாது என்றான். 

 

3. Sandals- symbol of Responsibility பாைரட்தெ 

சபாறுப்தப குறிக்கிறது. 

 

V 22, அப்சபாழுது ைகப்பன் ைன் ஊழியக்காரதர ந ாக்கி: 

நீங்கள் உயர்ந்ை வஸ்திரத்தைக் சகாண்டுவந்து, இவனுக்கு 

உடுத்தி, இவன் தகக்கு நமாதிரத்தையும் கால்களுக்குப் 

பாைரட்தெகதையும் நபாடுங்கள். 

 

 ண்டைய கோைத்தில் அவர்கள் தங்கள் செருப்ட  

 ரிமோறிக்சகோண்ை இரண்டு ெந்தர்ப் ங்கள் இருந்தை. 

 

அவர்கள் ஒரு ஒப் ந்தம் செய்யும்ப ோது. 

ரூத் 4:7, மீட்கிறதிலும் மாற்றுகிறதிலும் ெகல காரியத்தையும் 

உறுதிப்படுத்தும்படிக்கு, இஸ்ரநவலிநல பூர்வகால வைக்கம் 

என்ைசவன்றால், ஒருவன் ைன் பாைரட்தெதயக் கைற்றி, 

மற்றவனுக்குக் சகாடுப்பான், இது இஸ்ரநவலிநல வைங்கிை 

உறுதிப்பாடு. 

 

பமலும், அவர்கள் ஒரு நிைம் அல்ைது ஒரு செோத்டத 

வோங்கும்ப ோது அடதப்  யன் டுத்திைர். 

 

எநபசியர்  6:15, ெமாைாைத்தின் சுவிநெஷத்திற்குரிய ஆயத்ைம் 

என்னும் பாைரட்தெதயக் கால்களிநல சைாடுத்ைவர்கைாயும்; 

 

 வுலின் மூன்ேோவது  குதி எப சியர் 6 இல் ப ோரோயுதங்கள் 

குறிப்பிைப் ட்டுள்ைது "ெமோதோைம்  ேற்செய்திடய 

சதோடுத்துக்சகோள்வது ".  
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நராமானிய நெவகருக்கு காலணிகள் என்ை ந ாக்கத்திற்காக 

செய்யப்பட்ைை? 

இந்ை ஆவிக்குரிய காலணிகள்  மக்கு எந்ை ந ாக்கத்திற்காக 

உைவுகின்றை? 

 

ஒரு முழு ஆயுதபமந்திய ப ோர்பெவகடர கற் டை செய்து 

 ோருங்கள். 

 

அவர் தைது வோள், கவெம், தடைக்கவெம், மோர் கம் மற்றும் 

இடைக்கச்டெ ஆகியவற்டேக் சகோண்டுள்ைோர், ஆைோல் 

அவரது கோல்கள் முற்றிலும் சவற்று.  ைம் அபேகமோக 

விசித்திரமோகத் சதரிகிேது, அது பவண்டும்! 

 

அடதப்  ற்றி சிந்திப் தன் மூைம், எடதயோவது 

கோைவில்டை என்று செோல்ைைோம். 

 

ஆைோல் சிக்கல் தனியோக சதரிகிேது என்று  ோர்ப் டதத் 

தோண்டி செல்கிேது. ஒரு கோைனி இல்ைோத ப ோர் வீரர் ப ோரின் 

சவப் த்தில் உண்டமயோை சிக்கலில் சிக்கக்கூடும். அங்கு 

கிடைகள் மற்றும் கூைோங்கற்கடைத் தவிர 

பவசேோன்றுமில்டை, ஆைோல் கடுடமயோை வலிடய 

ஏற் டுத்தக்கூடிய ஒரு சவற்று கோல் மற்றும் ஒரு ெண்டையின் 

ேடுவில் நீங்கள் ெமோளிக்க விரும்பும் கடைசி விஷயங்களில் 

ஒன்று நீங்கள் எங்கு அடிசயடுத்து டவப் து என்று 

கவடைப் ை கூடும். 

சுருக்கமோக, கோைணிகள் சுதந்திரமோகவும்  யமின்றி 

அடிசயடுத்து டவக்க அனுமதிக்கின்ேை. 

 

ரோஜ்யத்தின் ேற்செய்தி, இபயசு கிறிஸ்துவின் ேற்செய்தி, 

பதவனுடைய ரோஜ்யத்தின் ேற்செய்தி, பதவனுடைய 

கிருட யின் ேற்செய்தி, ெமோதோை ேற்செய்தி - இடவ புதிய 
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ஏற் ோடு முழுவதும் ேற்செய்தி என்ே வோர்த்டதயுைன் 

இடைக்கப் ட்டுள்ை சிை விைக்கங்கள். 

 

 ற்செய்தி விவரிக்கப்பட்டுள்ைது!  

 

நராமர்  10:9-10, என்ைசவன்றால், கர்த்ைராகிய இநயசுதவ நீ 

உன் வாயிைாநல அறிக்தகயிட்டு, நைவன் அவதர 

மரித்நைாரிலிருந்து எழுப்பிைாசரன்று உன் இருையத்திநல 

விசுவாசித்ைால் இரட்சிக்கப்படுவாய். 10. நீதியுண்ைாக 

இருையத்திநல விசுவாசிக்கப்படும், இரட்சிப்புண்ைாக 

வாயிைாநல அறிக்தகபண்ணப்படும். 

 

 ற்செய்தி யாருக்கு நவதல செய்கிறது? 

 

நராமர்  10:11-13,
 
அவதர விசுவாசிக்கிறவன் எவநைா அவன் 

சவட்கப்படுவதில்தலசயன்று நவைம் சொல்லுகிறது. 12. 

யூைசைன்றும் கிநரக்கசைன்றும் வித்தியாெநம இல்தல; 

எல்லாருக்குங் கர்த்ைராைவர் ைம்தமத் சைாழுதுசகாள்ளுகிற 

யாவருக்கும் ஐசுவரியெம்பன்ைராயிருக்கிறார். 13. 

ஆைலால் கர்த்ைருதைய  ாமத்தைத் சைாழுதுசகாள்ளுகிற 

எவனும் இரட்சிக்கப்படுவான். 

 

அத்ைதகய வல்லதம வாய்ந்ை  ற்செய்திதய அவர்கள் 

எவ்வாறு நகட்பார்கள்? 

 

நராமர்  10:14-15, அவதர விசுவாசியாைவர்கள் எப்படி 

அவதரத் சைாழுதுசகாள்ளுவார்கள்? அவதரக்குறித்துக் 

நகள்விப்பைாைவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள்? 

பிரெங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்ைால் எப்படிக் 

நகள்விப்படுவார்கள்? 15. அனுப்பப்பைாவிட்ைால் எப்படிப் 

பிரெங்கிப்பார்கள்? ெமாைாைத்தைக்கூறி,  ற்காரியங்கதைச் 
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சுவிநெஷமாய் அறிவிக்கிறவர்களுதைய பாைங்கள் எவ்வைவு 

அைகாைதவகள் என்று எழுதியிருக்கிறநை. 

 

அப்ப ோஸ்தைன்  வுல் பமற்பகோள் கோட்டுகிேோர் ஏொயா  52:7, 

 

இடைய குமோரன் தன் தந்டதயுைன் ெமோதோைம் 

செய்துசகோண்ைோன், அது மற்ேவர்கடை  ரபைோகத் 

தகப் னுைன் ெமோதோைப் டுத்தும் ச ோறுப்ட யும் தருகிேது. 

 

முடிவுதர: 

 

செய்தி சதளிவோைது, முழு ெமரெம், முழு உரிடமகள், 

ெலுடககள், அதிகோரம், மரியோடத, ஒரு மகைோக ச ோறுப்பு 

சகோடுக்கப் டுகிேது. 

 

தந்டத ஒதுக்கியிருக்கும் ஒரு அங்கிடய அவருக்கு 

வைங்குவதன் மூைம் அவர் தன்   மகடை முழுடமயோக 

ஏற்றுக்சகோண்ைோர். 

 

அவரது விரலில் பமோதிரத்டத ப ோடுவதன் மூைம், அவர் 

தைது தந்டதடயப் ப ோை செயல் ை அதிகோரம் 

வைங்கப் ட்ைோர். 

கோலில் செருப்ட  ப ோடுவதன் மூைம், ெமோதோைத்டத 

உருவோக்கு வரோக இருக்க பவண்டிய ச ோறுப்ட  அவர் 

சகோடுத்திருந்தோர். 

 

ஒட்டுசமோத்த கூட்ைமும் ேம் முடியோத தன்டமயோல் 

திடகத்துப் ப ோகும். 

 

இது அவர்கள் நிடைத்த விதத்திற்கு முற்றிலும் எதிரோைது. 

கிருட   ோவத்டத மிக ச ரிய வித்தியோெத்தில் சவன்ேது. 
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என்ை சைரியுமா? 

ேமது பிதோ ஊழியர்கடை அல்ை, குமோரர்கடை மகன்கடைத் 

பதடுகிேோர். 

 

V 21, குமாரன் ைகப்பதை ந ாக்கி: ைகப்பநை, பரத்துக்கு 

விநராைமாகவும், உமக்கு முன்பாகவும் பாவஞ்செய்நைன், 

இனிநமல் உம்முதைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவைற்கு 

 ான் பாத்திரன் அல்ல என்று சொன்ைான். 

 

நராமர்  8:14-15,
 
நமலும் எவர்கள் நைவனுதைய ஆவியிைாநல 

 ைத்ைப்படுகிறார்கநைா, அவர்கள் நைவனுதைய 

புத்திரராயிருக்கிறார்கள். 15. அந்ைப்படி, திரும்பவும் 

பயப்படுகிறைற்கு நீங்கள் அடிதமத்ைைத்தின் ஆவிதயப் 

சபறாமல், அப்பா பிைாநவ, என்று கூப்பிைப்பண்ணுகிற புத்திர 

சுவிகாரத்தின் ஆவிதயப் சபற்றீர்கள். 

 

கலாத்தியார் 4:4-7,  ாம் புத்திரசுவிகாரத்தையதையும்படி 

நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்ைவர்கதை மீட்டுக் 

சகாள்ைத்ைக்கைாக, 5. காலம் நிதறநவறிைநபாது, 

ஸ்திரீயினிைத்திற் பிறந்ைவரும் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் 

கீைாைவருமாகிய ைம்முதைய குமாரதை நைவன் 

அனுப்பிைார். 6. நமலும் நீங்கள் புத்திரராயிருக்கிறபடியிைால், 

அப்பா, பிைாநவ! என்று கூப்பிைத்ைக்கைாக நைவன் ைமது 

குமாரனுதைய ஆவிதய உங்கள் இருையங்களில் அனுப்பிைார். 

7. ஆதகயால் இனி நீ அடிதமயாயிராமல் 

புத்திரைாயிருக்கிறாய்; நீ புத்திரநையாைால், கிறிஸ்துமூலமாய் 

நைவனுதைய சுைந்ைரைாயுமிருக்கிறாய். 

 


