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இரண்டு குமாரரின் கதை – பாகம் 05 

மூத்ை குமாரன் - நடிகன் 

லூக்கா  15:25-28 

 

லூக்கா  15:25-28, அவனுதைய மூத்ைகுமாரன் 

வயலிலிருந்ைான். அவன் திரும்பி வீட்டுக்குச் சமீபமாய் 

வருகிறபபாது, கீைவாத்தியத்தையும் நைனக்களிப்தபயும் 

பகட்டு; 26. ஊழியக்காரரில் ஒருவதன அதைத்து: இதைன்ன 

என்று விசாரித்ைான். 27. அைற்கு அவன்: உம்முதைய 

சபகாைரன் வந்ைார், அவர் மறுபடியும் சுகத்துைபன உம்முதைய 

ைகப்பனிைத்தில் வந்து பசர்ந்ைபடியினாபே அவருக்காகக் 

தகாழுத்ை கன்தற அடிப்பித்ைார் என்றான். 28. அப்தபாழுது 

அவன் பகாபமதைந்து, உள்பே பபாக மனதில்ோதிருந்ைான். 

ைகப்பபனா தவளிபய வந்து, அவதன வருந்தியதைத்ைான். 

 

எது  கர்த்ைருக்கு மகிழ்ச்சிதயத் ைருகிறது?   

த ொலைந்து பபொனவர்களின் மீட்பு. பொவிகளின் இரட்சிப்பு. 

 

பரிபேயர்களும் பவ பொரகரும் பொவிகளுடன் ஒன்று பேர  

விரும்பவில்லை. 

எல்ைொவற்லையும் பொவிகளுடன் இலனந்து தேய்ய இபயசு 

விரும்பினொர். 

 

இந்  இரண்டு உவலைகளும் பரிபேயர்கலை உள்பை 

இழுக்கின்ைன. 

மு ல் இரண்டு உவலைகலை பகள்விகலைக் பகட்டு இபயசு 

அவர்கலை ஈர்க்கிைொர்.   

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com
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அவர்கள் கல யில் இருப்பவர் பபொல் இபயசு அவர்கலை 

இழுக்கிைொர். முக்கிய க ொபொத்திரத்தின் அனுபவத்திலும் 

சிந் லனயிலும் அவர்கலை சித் ரிப்பதில் அவர்கள் ைனதில் 

உண்லையிபைபய பங்கு வகிக்கிைொர்கள்.  

  

1. Younger Son, Prodigal son இலைய குைொரன், தகட்ட 

குைொரன் 

2. Older son மூத்  குைொரன் 

3. Loving Father அன்பொன  கப்பன். 

 

நொம் இலைய குைொரலன பற்றி பொர்த்ப ொம். 

கடந்  2 வொரங்களில் நொம்  ந்ல லயப் பொர்த்துக் 

தகொண்டிருக்கிபைொம். 

 

அன்பொன  ந்ல  

எடுத்து கொட்டும்  ந்ல . 

 

இந்  வொரம் அவரது க ொபொத்திரத்ல  ஒரு ைகிழ்ச்சியொன 

மீட்பரொக ஒரு  லடயற்ை மீட்பரொகப் பொர்ப்பபொம். 

 

V 11-12, பின்னும் அவர் தசான்னது: ஒரு மனுஷனுக்கு இரண்டு 

குமாரர் இருந்ைார்கள். 12. அவர்களில் இதேயவன் ைகப்பதன 

பநாக்கி: ைகப்பபன, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்தக 

எனக்குத் ைரபவண்டும் என்றான். அந்ைப்படி அவன் 

அவர்களுக்குத் ைன் ஆஸ்திதயப் பங்கிட்டுக்தகாடுத்ைான். 

 

நம்பமுடியொ  பகொரிக்லக இன்னும்  ந்ல  அவரது 

பகொரிக்லகலய ஏற்றுக்தகொள்கிைொர். 

 

அவர்  னது  ந்ல யின் மீது எந்  அக்கலையும் 

தகொண்டிருக்கவில்லை. 
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அவர் தேொத்ல  தகொடுத் ொர் 

 

இலைய குைொரன் தேல்வத்ல ப் பயன்படுத்தி அவற்லைப் 

பணைொக ைொற்றிவிட்டு தவளிபயறினொன். 

பைொேைொன வொழ்க்லக, அவரது உலடலைகள் அலனத்ல யும் 

வீணடித் ொர். 

 

பன்றிகலை கவனித்துக்தகொள்ை அனுப்பப்பட்டொர். 

அவரது வொழ்க்லகயில் மிக  ொழ்வொன பநரம். 

அவரது உணர்வுகள் திரும்புகிைது. 

 

 ந்ல லயப் பற்றி பயொசித்துப் பொர்த் ொர். 

ைனந்திரும்பி  ந்ல யிடம் திரும்பினொர். 

 

ைந்தை 5 ஆச்சரியமான காரியங்கதேச் தசய்ைார். 

1. அவதர தூரத்தில் பார்த்ைார் 

2. அவர் மீது இரக்கம் தகாண்ைார்  

3. அவதர பநாக்கி ஓடினார்  
4. அவதரக் கட்டிப்பிடித்ைார் 

5. அவதர முத்ைமிட்ைார். 

 

அவரது உலரலய ஒத்திலக பொர்த் ொர். 

 

V 18-19, நான் எழுந்து, என் ைகப்பனிைத்திற்குப் பபாய்: 

ைகப்பபன, பரத்துக்கு விபராைமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் 

பாவஞ்தசய்பைன். 19. இனிபமல் உம்முதைய குமாரன் என்று 

தசால்ேப்படுவைற்கு நான் பாத்திரனல்ே, உம்முதைய 

கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்தன தவத்துக்தகாள்ளும் 

என்பபன் என்று தசால்லி; 

ஆனொல் அவர்  ந்ல லயச் ேந்திக்கும் பபொது, அவர்  னது 

பபச்லே முடிக்க விடைொட்டொர். 
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V 21, எழுந்து புறப்பட்டு, ைன் ைகப்பனிைத்தில் வந்ைான். அவன் 

தூரத்தில் வரும்பபாபை, அவனுதைய ைகப்பன் அவதனக் 

கண்டு, மனதுருகி, ஓடி, அவன் கழுத்தைக் கட்டிக்தகாண்டு, 

அவதன முத்ைஞ்தசய்ைான். 

 

ஆனொல் அவரது  ந்ல  நம்பமுடியொ  ைற்தைொரு கொரியத்ல ச் 

தேய் ொர். 

 

அவர் அவலர ஏற்றுக்தகொண்டு, மூன்று விஷயங்கலைக் 

தகொடுத்து அவலர முழுலையொக மீட்தடடுப்ப ன் மூைம் 

அவலர அங்கீகரித் ொர். 

 

1. அங்கி, 

2. பைொதிரம், 

3. பொ ரட்ச்லே. 

 

ப வன் ஊழியர்கலை அல்ை, குைொரர்கலை ப டுகிைொர் 

என்பல  விரிவொகப் பொர்த்ப ொம். 

 

ப வன் அைவற்ை மீட்பர், ைகிழ்ச்சியொன மீட்பர். பொவிகலை 

இரட்சிப்பதில் ப வன்  எவ்வொறு ைகிழ்ச்சியலடகிைொர் 

என்பல  ைனொபேவின் வொழ்க்லகயிலிருந்து கடந்  வொரம் 

பொர்த்ப ொம். 

 

 ந்ல யின் அன்பு, கிருலப, இரக்கம், நன்லை ஆகியவற்லைக் 

தகொண்டொட ஒரு விருந்து இருந் து. 

 

ஆடுகலைக் கண்டதும் ஒரு விருந்து இருந் து. 

நொணயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபபொது ஒரு விருந்து இருந் து. 

இழந்  குைொரலன கொணும்பபொது ஒரு தபரிய 

தகொண்டொட்டம் இருந் து.   
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லூக்கா  19:10, இைந்துபபானதைத் பைைவும் இரட்சிக்கவுபம 

மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார். 

 

ைனுஷகுைொரன் பொவியின் ைகிழ்ச்சிக்கொக ைட்டுைல்ை, 

கிறிஸ்துவின் ைகிழ்ச்சிக்கொக ைட்டுைல்ை, ப வனின் 

ைகிழ்ச்சிக்கொகவும், இழந் ல த் ப டவும் இரட்சிக்கவும் 

வந்திருக்கிைொர். ப வனுலடய முழு ரொஜ்யமும் 

ேந்ப ொஷப்பட அல  தேய் ொர். 

 

நொம் பரபைொகத்திற்கு வரும்பபொது அது ஒரு நீண்ட, நித்திய 

தகொண்டொட்டைொக இருக்கும். 

 

மூத்ை குமாரன்: 

 

V 25, அவனுதைய மூத்ைகுமாரன் வயலிலிருந்ைான். அவன் 

திரும்பி வீட்டுக்குச் சமீபமாய் வருகிறபபாது, 

கீைவாத்தியத்தையும் நைனக்களிப்தபயும் பகட்டு; 

 

மூத்ை குமாரன் யார்? 

 

பரிபேயரும் பவ பொரகரும், ேட்ட வல்லுநர்களும் 

அலனவரும் அங்பகபய கல லயக் பகட்டு 

அைர்ந்திருந் ொர்கள். 

 

சிறப்புரிதமயின்  நிதே: 

அவர் மூத்  ேபகொ ரர். அவரது  ந்ல யின் உலடலைகளில் 

மூன்றில் இரண்டு பங்கு அவருக்கு உரிலை உண்டு. 

 

உபாகமம் 21:17, தவறுக்கப்பட்ைவளிைத்தில் பிறந்ைவதன 

பசஷ்ைபுத்திரனாக அங்கிகரித்து, ைனக்கு உண்ைான 
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ஆஸ்திகளிதேல்ோம் இரண்டு பங்தக அவனுக்குக் 

தகாடுக்கபவண்டும்; அவன் ைன் ைகப்பனுதைய முைற்பேன், 

பசஷ்ைபுத்திர சுைந்ைரம் அவனுக்பக உரியது. 

 

அவரது  ம்பி ஏற்கனபவ  னது பரம்பலர தேொத்தின் 

பகுதிலயப் தபற்றுள்ை ொல், வேனம் 12, எல்ைொம் இந்  

ைனி னுக்கு தேொந் ைொனது. 

 

அவரது  ந்ல  இைக்கும் பபொது, அவர்  னது  ந்ல யின் 

உலடலைகலைப் தபறுவது ைட்டுைல்ைொைல், அவர் 

குடும்பத்தின்  லைவரொகவும் இருப்பொர். இந்  ைனி னுக்கு 

ஏற்கனபவ நிலைய வழங்கப்பட்டுள்ைது, பைலும் பை 

வழிகள் உள்ைன. அவர் உண்லையில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டொர்! 

 

V 25, " அவனுதைய மூத்ைகுமாரன் வயலிலிருந்ைான். 

 

அவர் வயலில் பணிபுரிகிைொர். 

 

நிை உரிலையொைர்கள் பவலை தேய்கிைொர்கள், ஒரு நிழல் 

ைரத்தின் கீழ் உட்கொர்ந்துதகொண்டு எல்பைொரும்  ங்களுக்குத் 

ப லவயொனல ச் தேய்கிைொர்கள் என்பல  

உறுதிதேய்கிைொர்கள், பைற்பொர்லவயிடுவப  அவர்கள் 

தேய்கிைொர்கள். 

 

உண்லையில், ைத்திய கிழக்கில் உயர்ந்  ைக்கள் தபொதுவொக 

பவலை தேய்யவில்லை. அது அவர்களுக்கு கவுரவ 

குலைச்ேைொக இருக்கும்.   

 

அவர் அதிக தேல்வத்ல  குவிப்பதில் மும்முரைொக 

இருக்கிைொர். 

காரியம் என்னதவன்றால், ைந்தை அவரிைம் எதுவும் 

தசால்ேவில்தே? 
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 ந்ல  நிச்ேயைொக அவலரத் ப டவில்லை. 

 

 ந்ல   னது ேபகொ ரர் திரும்பி வந்துவிட்டொர் என்று தேொல்ை  

ஒரு தூ லர வயலுக்கு அனுப்பவில்லை. நொம் ஒரு விருந்து 

லவக்கப் பபொகிபைொம் என்று தேொல்ைவில்லை. 

 

➢ ஒபர பநரத்தில் வொருங்கள். 

➢ உன் ேபகொ ரருக்கு வொழ்த்து த ரிவி, 

➢ உன் ேபகொ ரலனத்  ழுவு, 

➢ என்னுடன் ைகிழ்ச்சி அலடயுங்கள்  

➢ இந்  விருந்ல  நடத்  எனக்கு உ வு என்று 

கூைவில்லை. 

 

இப்பபொது மூத்  ேபகொ ரர் குடும்பத்தில் மு லிடம், 

மு ன்லை திட்டமிடுபவர். அதுபவ மு ல் ைகனின் பவலை. 

குடும்பத்தின் அலனத்து நிகழ்வுகலையும், குறிப்பொக 

குடும்பத்தின் ைரியொல க்குரிய வலகயில் 

வடிவலைக்கப்பட்ட நிகழ்வுகலைச் தேயல்படுத்தும் 

தபொறுப்பு அவருக்கு இருந் து. 

 

குடும்பத்தின் ைரியொல க்குரியது, திரும்பி வந்  ைகன் 

அவ்வைவொக இல்லை, ஆனொல் அவலர திரும்ப அலழத்துச் 

தேன்ை  ந்ல  அவலர ேைரேம் தேய் ொர். அத் லகய 

அன்பொன, கிருலபயுள்ை, இரக்கமுள்ை, ைன்னிக்கும், ேைரேம் 

தேய்யும்  ந்ல க்கு கனம் அளிக்க முழு கிரொமும் ஒன்ைொக 

வந்து இருக்கும். 

 

ைந்தை ஏன் அவதர அதைக்க தசல்ேவில்தே? 

ஏன் யாராவது அவதர அதைத்து வந்து தகாண்டு வரவில்தே? 

அவருக்கு  ந்ல யுடன் எந்  உைவும் இல்லை என்பது ொன் 

பதில். 
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 ந்ல க்கு  ன் ேபகொ ரன் மீது அக்கலை இல்லை என்பது 

த ரியும். 

 

கல யின் ஆரம்பத்தில் அவர்  னது ேபகொ ரலர 

பயங்கரைொனல ச் தேய்வல த்  டுக்க முயற்சிக்கவில்லை 

என்பல  அவர் நிரூபித் ொர். 

 

அவர்  னது  ந்ல யின் மீது எந்  அக்கலையும் 

தகொண்டிருக்கவில்லை,  னது  ந்ல யிடம் இழிவொன 

தேயலிலிருந்து  னது ேபகொ ரலரத்  டுக்க  னது 

ேபகொ ரனுக்கும்  ந்ல யுக்கும் இலடயில்  லையிடொ  ன் 

மூைம் நிரூபித் ொர்.   

 

மூத்  ைகன்  னது பரம்பலர பகுதிலய ைகிழ்ச்சியுடன் 

எடுத்துக் தகொண்டொன், ஒருபபொதும்  ந்ல யின் கனத்ல   

பொதுகொக்கவில்லை. குடும்பத்தில் யொருடனும் அவருக்கு எந்  

உைவும் இல்லை. 

 

பவலை கைத்தில் இருப்பது அவர் குடும்பத்தில் என்ன 

தேய்கிைொர் என்பதின் தவளிப்பொடு.   

 

• இலைய குைொரன் த ொலைதூர நொட்டில் இழந் ொர், 

• மூத்  குைொரன்  ந்ல யின் ஒரு வயலில் இருந் ொர்.   

 

o இலைய குைொரன் ஒரு த ொலைந்  பபொன hedonist, 

அவர் ைகிழ்ச்சிக்கொக வொழ்ந் ொர். 

o மூத்  ேபகொ ரர் ஒரு த ொலைந்   ொர்மீகவொதி, அவர் 

ப ொற்ைங்கலைத்  க்க லவத்துக் தகொண்டொர். 

ஆனொல் அலடயொைங்கள் என்னதவன்ைொல், இருவரும் 

 ந்ல யிடமிருந்து விைகி இருந் னர். 
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நீங்கள் த ொலைந்  பபொக இரண்டு வழிகள் உள்ைன. 

 

❖ ஒரு வழி விதிகலை மீறி நீங்கள் விரும்பியபடி 

வொழைொம்.  ம்பி இப்படித் ொன் வொழ்ந் ொர், அவர் 

த ொலைந்து பபொனொர். 

❖ இன்பனொரு வழி அலனத்து விதிகலையும் 

கலடப்பிடிப்பது ைற்றும் நல்ை படி  இருப்பது. மூத்  

ேபகொ ரர் இப்படித் ொன் வொழ்ந் ொர், அவரும் 

த ொலைந்து பபொனொர். 

 

அவர்கள் இருவரும் வீட்டிற்கு வருகிைொர்கள், ஆனொல் மிகவும் 

ைொறுபட்ட வரபவற்புகளுக்கு வருகிைொர்கள். 

 

மூத்  ேபகொ ரர் ை  உயரடுக்கின் படம். 

அவர்களும் ேலுலக தபற்ை இடத்தில் இருந் னர். 

அவர்கள் ப வனின் ேட்டத்ல க் தகொண்டிருந் ொர்கள், 

தவளிப்புைைொக அவர்கள் நியொயப்பிரைொணத்தில் 

நடப்ப ொகத் ப ொன்றியது! 

 

அவர்கள் ைற்ைவர்களுக்கு அழகொகத் த ரிந் ொர்கள், ஆனொல் 

அவர்களின் இ யத்தில் ஒரு உண்லையொன பிரச்சிலன 

இருந் து!  

 

பிரச்சிலன ைனி  பொர்லவயில் இருந்து ைலைக்கப்பட்டது, 

ஆனொல் ப வனொல் அல க் கொண முடிந் து. அவர்கள் 

ை வொதிகள், ஆனொல் அவர்கள் த ொலைந்து பபொனொர்கள்! 

 

இங்குள்ை சிைரிடமும் இப  விஷயம் உண்லையொக 

இருக்கைொம்!  

• நீங்கள் ஒரு  ொர்மீக நபர். 
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• நீங்கள் ேலபக்கு வருகிறீர்கள். 

• நீங்கள் ேபிக்கபவொ, குடிக்கபவொ, திருடபவொ, 

ஏைொற்ைபவொ கூடொது. 

• நீங்கள் புலகபிடிக்கபவொ, பபொல  தபொருள் 

தைல்ைபவொ, விபச்ேொரம் தேய்யபவொ கூடொது. 

• நீங்கள் ஞொனஸ்நொனம் தபற்று ேலபலய 

பேர்ந் வர்கள்.  

 

ப ொற்ைத்தில் , உங்கலைச் சுற்றியுள்ை எவலரயும் விட நீங்கள் 

நல்ைவர், அல்ைது சிைந் வர். 

 

உங்கள் உண்லையொன நிலைலய கர்த் ர் ைட்டுபை அறிவொர். 

நீங்கள் ைற்ைவர்கலை முட்டொைொக்கைொம், ஆனொல் நீங்கள் 

அவலர முட்டொைொக்க முடியொது! 

 

1 சாமுபவல் 16:7, கர்த்ைர் சாமுபவதே பநாக்கி: நீ இவனுதைய 

முகத்தையும், இவனுதைய சரீரவேர்ச்சிதயயும் 

பார்க்கபவண்ைாம்; நான் இவதனப் புறக்கணித்பைன்; 

மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாபரன்; மனுஷன் முகத்தைப் 

பார்ப்பான்; கர்த்ைபரா இருையத்தைப் பார்க்கிறார் என்றார். 

 

நீங்கள் நல்ைவரொகவும், ஒழுக்கைொகவும், ேலபயில் 

சுறுசுறுப்பொகவும் இருக்க முடியும், இருப்பினும் த ொலைந்து 

பபொக முடியும். 

  

மத்பையு  7:21-23, பரபோகத்திலிருக்கிற என் பிைாவின் 

சித்ைத்தின்படி தசய்கிறவபன பரபோகராஜ்யத்தில் 

பிரபவசிப்பாபனயல்ோமல், என்தன பநாக்கிக் கர்த்ைாபவ! 

கர்த்ைாபவ! என்று தசால்லுகிறவன் அதில் 

பிரபவசிப்பதில்தே. 22. அந்நாளில் அபநகர் என்தன பநாக்கி: 

கர்த்ைாபவ! கர்த்ைாபவ! உமது நாமத்தினாபே தீர்க்கைரிசனம் 
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உதரத்பைாம் அல்ேவா? உமது நாமத்தினாபே பிசாசுகதேத் 

துரத்திபனாம் அல்ேவா? உமது நாமத்தினாபே அபநக 

அற்புைங்கதேச் தசய்பைாம் அல்ேவா? என்பார்கள். 

23. அப்தபாழுது, நான் ஒருக்காலும் உங்கதே அறியவில்தே; 

அக்கிரமச் தசய்தகக்காரபர, என்தனவிட்டு அகன்றுபபாங்கள் 

என்று அவர்களுக்குச் தசால்லுபவன். 

 

✓ ை ம் இரட்சிப்புக்கு ேைைொன ல்ை. 

✓ ேலப உறுப்பினர் ஆக இருப்பது அ ற்கு ஈடொகொது. 

✓ ப வனின் விஷயங்களுடன் தநருக்கைொக இருப்பது 

ப வனின் கிருலபயொல் இரட்சிக்கப்படுவ ற்கு 

ேைைொன ல்ை. 

 

Being in a church does not make you a Christian any more than sleeping 

in a garage makes you a car, neither does climbing a tree make you a 

squirrel.  

 

நீங்கள் யொர் என்பதில் ேொர்ந்து இருக்க கூடொது அல்ைது உங்கள் 

இரட்சிப்புக்கொக நீங்கள் என்ன தேய்தீர்கள் என்பல ப் 

தபொறுத்து இருக்கக்கூடொது. 

 

நீங்கள் மீண்டும் பிைக்க பவண்டும். (பயாவான் 3:3,&7 ) 

கிருலபயொல் விசுவொேத்தின் மூைம்  ொன் இரட்சிப்பு. 

 

எபபசியர்  2:8-9,
 
 கிருதபயினாபே விசுவாசத்தைக்தகாண்டு 

இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்கோல் உண்ைானைல்ே, இது 

பைவனுதைய ஈவு; 9. ஒருவரும் தபருதமபாராட்ைாைபடிக்கு 

இது கிரிதயகளினால் உண்ைானைல்ே; 

 

நீங்கள் இரட்சிக்கப்படீர்கோ? 
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நொள் வரும் பபொது. அவர் வந்து வீட்லட அலடந் ொர் என்று 

அது கூறுகிைது. 

 

அவர் இதுவலர எதுவும் பகட்கவில்லை என்ப ொல், அது ஒரு 

தபரிய எஸ்படட் என்ப ற்கொன அறிகுறியொக இருந்திருக்க 

பவண்டும். இந்   ந்ல க்கு ஒரு தபரிய எஸ்படட் உள்ைது, 

அங்கு யொபரொ ஒருவர் தவகு த ொலைவில் இருக்க முடியும், 

உங்கள் வீட்டில் நூற்றுக்கணக்கொனவர்கள் உள்ைனர் ,ஒரு 

தபரிய தகொண்டொட்டம் நடக்கிைது என்பது உங்களுக்குத் 

த ரியொ ொ என்று பகட்டு இருப்பொர்கள், இது ப வனுலடய 

ரொஜ்யத்தின் ைகத்துவத்ல க் குறிக்கும் ஒரு வழியொகும். 

 

ஆனொல் அவர் திரும்பி வந்து, வீட்லட தநருங்குகிைொர்.   

 

அவன் திரும்பி வீட்டுக்குச் சமீபமாய் வருகிறபபாது, 

கீைவாத்தியத்தையும் நைனக்களிப்தபயும் பகட்டு; 

 

அவர் வீட்லட தநருங்க வரும்பபொது, எல யும் 

பேர்க்கவில்லை. 

 

அவர் குழப்பைலடந்துள்ைொர், அவருக்குத் த ரிந் வலர, 

 ந்ல யின் வீட்டில் தகொண்டொட எந்  கொரணமும் இல்லை. 

அவர்  னது வொழ்நொள் முழுவதும் அங்கு வொழ்ந் ொர், 

தகொண்டொட்டத்திற்கு ஒரு கொரணத்ல யும் அவர் 

பொர்த் தில்லை. 

 

மூத்  ைகன் ஒரு பரிபேயலரப் பபொன்ைவன். 

அவர்  ந்ல யின் வீட்டில்  ங்குவது பபொல் நடித்துள்ைொர்,  

• கடலையொக இருக்க பவண்டும், 

•  ந்ல  தேொல்வல ச் தேய்ய, 

• சுற்றித் திரிவ ற்கு, 
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• அவர் விரும்புவல ப் தபை, 

•  ஒப்பு ல் தபை, 

• உறுதிப்படுத் ல் தபை, 

• தேல்வத்ல ப் தபை, 

• நிைத்ல  லவத்திருக்க, ைற்றும் 

• ேமூக கவுரவம்.   

 

அவர் ை  வொதிலய பபொல் ப ொன்ை விரும்புகிைொர். 

தவளிப்புைத்தில் அவர் தவளிப்புை ைரியொல க்குரிய 

அலனத்து வழக்கைொன முலைகலையும் ஆ ரிக்கிைொர். 

எனபவ, அவர் வருகிைொர், அவர் இலேலயயும் நடனத்ல யும் 

பகட்கிைொர். 

 

The Greek word ‘sumphōnias’ and the choros, from which we get 

“symphony” and “chorus.”  

 

அந்  நொட்களில் ஆண்கள் ஒரு வட்டத்தில் 

நடனைொடினொர்கள், ஆண்கள் ைட்டுபை, லக ட்டலும் 

பொடலும் இருந் து. இலேயில் பேர்க்கப்பட்ட கருவிகள் 

இருக்கும்.  

 

In fact, sumphōnias is originally a double pipe, but it also, in some Arabic 

translations, is used to refer to voices together.  

 

எனபவ, குரல்கள், கருவிகள், நடனம், முழு விஷயமும் நடந்து 

தகொண்டிருக்கிைது. இது ஒரு தகொண்டொட்டம். தகொழுத்  

கன்று தகொல்ைப்பட்டுள்ைது. 
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இலைச்சி த ொடர்ந்து ைணிக்கணக்கில் ேலைக்கப்படும், 

பைலும் பொடலும் தகொண்டொட்டமும் இந்  அற்பு ைொன 

தகொண்டொட்டத்தின் இரவு வலர தகொண்டு தேல்லும். 

 

மூத்  ைகன் வரும்பபொது அது ஏற்கனபவ நிரம்பியுள்ைது. 

o அவர் திலகத்துப்பபொகிைொர். 

o அவர் அதிர்ச்சியலடகிைொர். 

o அவர் ஆச்ேரியப்படுகிைொர். 

o அவர் குழப்பைலடகிைொர். 

o அவர் ேந்ப கைொக பொர்க்கிைொர். 

 

ஆனொல் தபரும்பொலும் அவர் ேந்ப கத்திற்குரியவர், 

ஏதனன்ைொல் ேட்ட வல்லுநர்கள் எப்பபொதும் 

ேந்ப கத்திற்குரியவர்கள், குறிப்பொக ைகிழ்ச்சியொன ைக்கள். 

 

இந்  தபரிய விஷயம் ஒரு நொளில் திட்டமிடப்படவில்லை. 

இது பை ைொ   யொரிப்புகைொல் திட்டமிடப்பட்டது, ஆனொல் 

அவர் இல்ைொைல் அது நடக்கிைது. 

 

எல்ைொவற்றிற்கும் பைைொக, அவர் நிைத்தின் உரிலையொைர், 

ஏதனன்ைொல் எஸ்படட் ஏற்கனபவ பிைவுபட்டுள்ைது, 

ஆனொல் அவரது  ந்ல  இைக்கும் வலர அவர்  னது பங்லகக் 

தபைவில்லை  என்ைொலும், அது ஏற்கனபவ அவருக்கு 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. இலவ அவருலடய வைங்கள்.   

 

இது அவரது கன்று ைற்றும் மீ முள்ை அலனத்து 

விஷயங்களும் அவருக்கு தேொந் ைொனவற்லைப் அவர்கள் 

பயன்படுத்துகிைொர்கள், பைலும் அவர் அவர்களுடன் 

ஆபைொசிக்கப்படவில்லை. 
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கிரொைம் இதுவலர கண்டிரொ  மிகப் தபரிய நிகழ்வு இங்பக, 

குடும்பம் அறிந்  மிகப்தபரிய நிகழ்வு, அவருக்கு இது பற்றி 

எதுவும் த ரியொது. அவர் பொர்க்கும் வலர, அது நடக்கிைது 

என்று கூட அவருக்குத் த ரியொது! 

 

கதையில் அடுத்ை வரி என்னவாக இருக்க பவண்டும்? 

மூத்  ைகன் வீட்லட தநருங்கியபபொது, இலேயும் நடனமும் 

பகட்டொன், உடபன  ன்  ந்ல யிடம் விலரந்து வந்து, 

' ந்ல பய, என்ன ைகிழ்ச்சி?' 

 

அவர்  னது  ந்ல லய பநசித்திருந் ொல், அவர் வீட்டிற்கு 

விலரந்து தேன்று, "என்ன நடக்கிைது? 

 

அவரது  ந்ல , "உங்கள் ேபகொ ரரின் வீடு" என்று 

தேொல்லியிருப்பொர், பைலும் அவர்  னது  ந்ல லயத்  ழுவி 

கண்ணீருடன் ைகிழ்ச்சியலடந்திருப்பொர், ஏதனனில்  ந்ல  

 னது ேபகொ ரலன பநசிக்கிைொர் என்று அவருக்குத் த ரியும்.   

 

அவர் பபொய்விட்டபபொது அவர்  னது இ யத்தில் 

வலித்திருப்பல  அவர் அறிந்திருந் ொர், பைலும் அவர் 

திரும்பி வருவது அவருக்குத் த ரியொவிட்டொலும், 

நொள்ப ொறும் அவலரத் ப டுவ ற்கொக அவர் தவளிபய 

தேன்ைல  அவர் அறிந்திருந் ொர். இதுவலர யொரும் அவரிடம் 

தேொல்ைவில்லை. 

 

 ந்ல லய ேந்ப ொஷப்படுத்தியது எதுவொக இருந் ொலும், 

அவர்  னது  ந்ல லய பநசித் ொல் அவலர ைகிழ்ச்சியலடயச் 

தேய்யும். 

 

ஆனொல் அவனுக்கு  ன்  ந்ல யின் மீது எந்  அன்பும் 

இல்லை. 
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 ன் மீது ஒரு அன்பு இருக்கிைது. 

 

இது அவலரப் பற்றியும் அவரது தேொத்து ைற்றும் அவரது 

நற்தபயர் ைற்றும் அவரது கனம் பற்றியும் ஆகும். 

 

V 26,
 
ஊழியக்காரரில் ஒருவதன அதைத்து: இதைன்ன என்று 

விசாரித்ைான். 

 

The Greek word paidiōn, which means a young boy.   

 

குடும்ப ஊழியர்கள் அலனவரும் உள்பை இருப்பொர்கள். 

அவர்கள் அலனத்து விருந்தினர்கலையும் 

கவனித்துக்தகொள்வொர்கள். 200 விருந்தினர்கள் ஒரு தகொழுத்  

கன்றுக்குட்டிலய ேொப்பிடுவது வழக்கத்திற்கு ைொைொனது 

அல்ை. ஆனொல் தவளியில், சிறுவர்கள் இருந் னர். 

ைத்திய கிழக்கு கைொச்ேொரம், தபரியவர்கள் அலனவரும் 

உள்பை இருப்பொர்கள், வீட்டின் முற்ைத்தில் ஒரு கட்டத்தில் 

இந்  ைொதபரும் தகொண்டொட்டம் இருக்கும், ைற்றும் 

தவளிபய வரமுடியொ  குழந்ல கள் இருப்பொர்கள், ஆனொல் 

அவர்கள் சுற்றி தகொண்டொடுவொர்கள். 

 

பங்பகற்பொைர்கள், சிறுவர்கள் அலனவரும் சுவற்றில் 

த ொங்கி தகொண்டு இருப்பொர்கள், ஏதனனில் இது ஒரு தபரிய 

நிகழ்வு. அவர் உள்பை வரும்பபொது அவர் ேந்திக்கும் மு ல் 

குழுவொக இது இருக்கும், இல தயல்ைொம் பகட்டபின் ஓடும் 

மு ல் குழுக்கள் இந்  இைம் சிறுவர்கள்  ொன். 

 

இது ஆச்ேரியைொனது.   

உேகில் என்ன நைந்ைது? 

நொன் பவலைக்கு தேல்கிபைன். 

இது பவறு எந்  நொலையும் பபொை ஒரு நொள். 
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ைரத்தின் அடியில் உட்கொர்ந்து எல்பைொரும் அவர்கள் தேய்ய 

பவண்டியல ச் தேய்கிைொர்கள் என்பல  உறுதிப்படுத்  நொன் 

அங்கு தேல்கிபைன். 

 

நொன் உள்பை வருகிபைன், உங்களுக்கு மிகப்தபரிய 

தகொண்டொட்டம் கிலடத்துள்ைது.   

 

என்ன நைந்து காத ண்டிருக்கிறது? 

நான் ஏன் ஆபோசிக்கப்பைவில்தே? 

இதைப் பற்றி எனக்குத் தைரியாைது எப்படி? 

 

V 27, அைற்கு அவன்: உம்முதைய சபகாைரன் வந்ைார், அவர் 

மறுபடியும் சுகத்துைபன உம்முதைய ைகப்பனிைத்தில் வந்து 

பசர்ந்ைபடியினாபே அவருக்காகக் தகாழுத்ை கன்தற 

அடிப்பித்ைார் என்றான். 

 

அவரது இ யத்ல  ைகிழ்ச்சியில் நிரப்பியிருக்க பவண்டும். 

 

ேபகொ ரர் தவளிபயறும்பபொது  ந்ல யின் இ யம் 

உலடந்திருப்பல  அவர் அறிந்திருந் ொர். அவர் த ொடர்ந்து 

அவலரத் ப டுவல யும் அவருக்கொக ஏங்குவல யும் அவர் 

அறிந்திருந் ொர். அந்  பநரத்தில் அவர்  னது  ந்ல லய 

பநசித்திருந் ொல், அவர் உடனடியொக உள்பை ஓடியிருப்பொர். 

 

ஆனொல் உண்லையில் அவரது ேபகொ ரர் திரும்பி வருவொர் 

என்ை அச்ேம் இருந் து.  

 

V 27, அைற்கு அவன்: உம்முதைய சபகாைரன் வந்ைார், அவர் 

மறுபடியும் சுகத்துைபன உம்முதைய ைகப்பனிைத்தில் வந்து 

பசர்ந்ைபடியினாபே அவருக்காகக் தகாழுத்ை கன்தற 

அடிப்பித்ைார் என்றான். 
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அவரது பமாசமான பயம், அவரது சபகாைரர் திரும்பி வந்ைார், 

மற்றும் அவரது ைந்தை அவதரப் தபற்றாரா? 

 

இந்  மூர்க்கத் னைொன நடத்ல  இந்  மூத்  ேபகொ ரர் 

நடத்ல லய விட அதிகம்.   

 

"safe and sound,"  

 

Greek word ‘hugiainō’ means wholeness, well-being.   

 

ஆனொல் பலழய ஏற்பொட்டின் கிபரக்க தைொழிதபயர்ப்பொன 

தேப்டுவஜின்ட்டில் Septuagint, அந்  வொர்த்ல  எப்பபொதும் 

ஷொைமுடன் shalom இலணக்கப்பட்டுள்ைது! 

 

ேைொ ொனம். 

 

 ந்ல  அவலர ேைொ ொனத்ப ொடு திரும்பப் தபற்ைொர். இது 

நல்ை ஆபரொக்கியம் நிலைந்  கொரியம் ைட்டுைல்ை. 

 

இது ஒரு  ந்ல க்கும் ைகனுக்கும் இலடயிைொன முழு 

ேைொ ொனத்தின் ஐக்கியம். இது அவரது ைகன் திரும்பி 

வரவில்லை,  ந்ல  ஒரு வொரம் நகரத்தின் விளிம்பில் 

உட்கொர்ந்து,  னது  ந்ல யுடன் பபசுவ ற்கொன உரிலைலயப் 

தபறும் வலர அவர் என்ன தேய் ொர் என்பல ப் பற்றி 

பயொசிக்கச் தேொன்னொர், பின்னர் அவர் அவருக்குத் 

ப லவயொனவற்லைக் தகொடுத் ொர் அவரது ஐக்கியத்ல  

மீண்டும் ேம்பொதிக்க ப லவயொனல  தேய்ய முயற்சித் ொர். 

 

 ந்ல  அவலர ஏற்றுக்தகொண்டொர், அவர் அவலர 

ேைொ ொனத்துடன் வரபவற்ைொர், ேைொ ொனம் தேய் ொர், 

என்தைன்றும்! 
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அவர் திரும்பி வந்து அடுத்  இருபது ஆண்டுகளுக்கு பவலை 

தேய்ய பவண்டியிருந் ொல் ஒரு தகொண்டொட்டம் இருக்கொது.   

 

இது மிக பைொேைொன சூழ்நிலை, ஏதனனில் இப்பபொது  ந்ல  

 னது வைங்கலை இந்  விருந்தில் பயன்படுத்துகிைொர். ைகன் 

ஏற்கனபவ  னது பொதிலய எடுத்துக்தகொண்டு, விற்று, 

தேைவிட்ட ன் மூைம் முழு குடும்பக் கருவூைத்ல யும் 

குலைத்துவிட்டொன், இ ன் தபொருள் என்னதவன்ைொல்,  ந்ல  

இைந் பபொது மூத்  குைொரன் அதிகைொக லவத்து இருக்க 

பவண்டும். 

 

இப்பபொது இலைய குைொரன் குடும்ப வைங்கலை மீண்டும் 

குலைத்து வருகிைொர். முட்டொள் னைொன  ந்ல  அந்  

வைங்கலை அவர் மீது பயன்படுத்துகிைொர். 

 

ைகன் விருந்தில் விருப்பைொன விருந்தினரொக இருக்கிைொர், 

ஆனொல் விருந்து  ந்ல லய தகௌரவிப்பதில் முக்கியத்துவம் 

தகொடுக்கிைது.   

 

ஒரு  ந்ல யின் கிருலபயும்,  யவும், அன்பும், 

ஐக்கியத்ல யும் தகொண்டொட இந்  நகரம் உள்ைது. 

 

நீங்கள் பரபைொகத்திற்கு தேல்ை கிரிலய தேய்ய பவண்டும் 

என ேட்டவொதிகள் தேொல்லுவொர்கள். 

ப வபக்தியற்ைவர்கலை நீதிைொனொக்குவதில் ப வனின் 

ைகிழ்ச்சி கொணப்படுகிைது என்பல  ஒரு ேட்ட வல்லுநர் 

புரிந்து தகொள்ைவில்லை. 

 

திவொைொன ைற்றும் எதுவும் இல்ைொ  பொவிலய ைன்னிப்பதில் 

ப வனின் ைகிழ்ச்சி கொணப்படுகிைது. 
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கல யில் மு ல்முலையொக பரிபேயர்கள் ேரியொன 

அணுகுமுலை தேய் ொர்கள்  என்று தேொல்ை பவண்டும். 

 

பரிபசயர் அவர்களின் கதையின் ஹீபராதவக் கண்டுபிடித்ைார்! 

ேரியொக அவர் உணர பவண்டும். அவர் பகொபப்பட பவண்டும். 

நொம் பகொபப்படுகிபைொம்.   

 

V 27, அைற்கு அவன்: உம்முதைய சபகாைரன் வந்ைார், அவர் 

மறுபடியும் சுகத்துைபன உம்முதைய ைகப்பனிைத்தில் வந்து 

பசர்ந்ைபடியினாபே அவருக்காகக் தகாழுத்ை கன்தற 

அடிப்பித்ைார் என்றான். 

 

அவலர ஏற்றுக்தகொண்டது  ந்ல  ைட்டும் அல்ை. 

 ந்ல  அவரது ேைொ ொனத்ல  ைட்டும் மீது எடுக்கவில்லை. 

 ந்ல  ைட்டுபை தகொண்டொடவில்லை. 

 

ஆனால் அவர் தகாழுத்ை கன்தற அடித்ைாரா? ஏன்? 

 

பின்னர் வ 29 இல், அவர் அப்படி புகொர் கூறுகிைொர் “அவன் 

ைகப்பனுக்குப் பிரதியுத்ைரமாக: இபைா, இத்ைதன 

வருஷகாேமாய் நான் உமக்கு ஊழியஞ்தசய்து, ஒருக்காலும் 

உம்முதைய கற்பதனதய மீறாதிருந்தும், என் சிபநகிைபராபை 

நான் சந்பைாஷமாயிருக்கும்படி நீர் ஒருக்காலும் எனக்கு ஒரு 

ஆட்டுக்குட்டிதயயாவது தகாடுக்கவில்தே. 

 

V 28, அப்தபாழுது அவன் பகாபமதைந்து, உள்பே பபாக 

மனதில்ோதிருந்ைான். ைகப்பபனா தவளிபய வந்து, அவதன 

வருந்தியதைத்ைான். 

பரிபேயர்கள், "இப ொ, நீங்கள் பொவிகளுடன் பேர்ந்து 

அவர்கலை ஏற்றுக்தகொண்டு அவர்கபைொடு  ேொப்பிடுகிறீர்கள். 

பொவிகளுடன் விருந்து லவத்திருக்கிறீர்கள். அல  எப்படிச் 

தேய்ய முடியும்?" 
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ப வனின் ேந்ப ொஷம், ஆகபவ கிறிஸ்துவின் ப வன் , 

கிறிஸ்துவின் ேந்ப ொஷம், ைனந்திரும்பிய பொவிகள்,  

ஒழுக்கக்பகடொனவர்கள் ைற்றும் துரத் ப்பட்டவர்கலை   

ஏற்றுக்தகொள்வதில் உள்ைது. 

 

ஆனொல் ஒரு ேட்ட வல்லுநலரப் தபொறுத் வலர, அது 

மூர்க்கத் னைொன நடத்ல ! 

 

மூத்  ைகனுக்கு  ன் ேபகொ ரன் மீது எந்  அன்பும் இல்லை.   

•  னது ேபகொ ரர் திரும்பி வருவதில் அவர் 

ைகிழ்ச்சியலடயவில்லை. 

• அவருக்கு  ந்ல யின் மீது எந்  அன்பும் இல்லை. 

•  ந்ல   னது இலைய குைொரலன பகட்டபபொது 

ஆரம்பத்தில்  னது  ந்ல லய ஆ ரித் ல  விட அவர் 

 னது  ந்ல யுடன் ைகிழ்ச்சியலடயவில்லை.   

 

இது ஒரு விசுவொசி அல்ை. 

இது ஒரு கிறிஸ் வர் அல்ை. 

 

இது இரட்சிப்பின் கிருலபயொன கிரிலயகலை கண்டித்து 

தவளியில் நிற்கும் ஒரு தபொதுவொன, ை  நயவஞ்ேகைொகும்.   

 

அவர் பகாபப்படுகிறார்.   

அவர் உணரும் ஒபர உணர்ச்சி அது ொன்.   

 

என்ன தைரியுமா?   

பரிபேயரும் பவ பொரகரும் அது ேரி என்று நிலனக்கிைொர்கள். 

 

ேட்ட வல்லுநர்கள் கிருலபலய விசுவொசிக்கவில்லை.   
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o அவர்கள் நிலனவில் தகொள்ைொ  ஆ ரலவப் புரிந்து 

தகொள்ைவில்லை. 

o இைவே ைன்னிப்பு அவர்களுக்கு புரியவில்லை. 

o  ண்டலனலய நீக்குவது அவர்களுக்கு புரியவில்லை. 

o பவதைொருவர்  ங்கைது அவைொனத்ல த்  ொங்கி, 

அவர்களின் ைச்லேலய ஏற்றுக்தகொள்வல   அவர்கள் 

புரிந்து தகொள்ைவில்லை.   

 

பலழய ஏற்பொட்டு தீர்க்க ரிசி பயொனொலவ நிலனவில் 

லவயுங்கள்? 

 

பயானா 4:1-4, பயானாவுக்கு இது மிகவும் விசனமாயிருந்ைது; 

அவன் கடுங்பகாபங்தகாண்டு, 2. கர்த்ைதர பநாக்கி 

விண்ணப்பம் பண்ணி: ஆ கர்த்ைாபவ, நான் என் பைசத்தில் 

இருக்கும்பபாபை நான் இதைச் தசால்ேவில்தேயா? 

இதினிமித்ைபம நான் முன்னபம ைர்ஷீசுக்கு ஓடிப்பபாபனன்; 

நீர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்ைமும் மிகுந்ை 

கிருதபயுமுள்ேவரும், தீங்குக்கு மனஸ்ைாபப்படுகிறவருமான 

பைவதனன்று அறிபவன். 3. இப்பபாதும் கர்த்ைாபவ, என் 

பிராணதன என்தனவிட்டு எடுத்துக்தகாள்ளும்; நான் 

உயிபராடிருக்கிறதைப்பார்க்கிலும் சாகிறது நேமாயிருக்கும் 

என்றான். 4. அைற்குக் கர்த்ைர்: நீ எரிச்சோயிருக்கிறது நல்ேபைா 

என்றார். 

 

அவரது பகொபத்தின் பொேொங்குத் னம் என்னதவன்ைொல், 

நினிபவ கிருலப தபைத்  குதியற்ைவர் என்ைொலும், பயொனொ 

அவ்வொறு தேய்கிைொர்! 

 

ப வன் நினிபவவுக்கு இரக்கம் ப வன் பயொனொ 

கைக்கைலடந் ொர், ஆனொல் கடவுள் அவருக்குக் கொட்டிய 

கிருலபக்கு அவர் குருடரொக இருந் ொர். 
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What Jonah doesn’t see is that God is being kind to him as well by 

exposing Jonah’s contempt for the very divine compassion he himself so 

desperately needs. 

 

பரிபேயர்களும் பயொனொலவப் பபொன்ைவர்கள்! 

 

லூக்கா 13:10-15, ஒரு ஓய்வுநாளில் அவர் தெபஆேயத்தில் 

பபாைகம்பண்ணிக்தகாண்டிருந்ைார். 11. அப்தபாழுது 

பதிதனட்டுவருஷமாய்ப் பேவீனப்படுத்தும் ஆவிதயக் 

தகாண்ை ஒரு ஸ்திரீ அங்பகயிருந்ைாள். அவள் எவ்வேவும் 

நிமிரக்கூைாை கூனியாயிருந்ைாள். 12. இபயசு அவதேக் கண்டு, 

ைம்மிைத்தில் அதைத்து: ஸ்திரீபய, உன் பேவீனத்தினின்று 

விடுைதேயாக்கப்பட்ைாய் என்று தசால்லி, 13. அவள்பமல் 

ைமது தககதே தவத்ைார்; உைபன அவள் நிமிர்ந்து, பைவதன 

மகிதமப்படுத்தினாள். 14. இபயசு ஓய்வுநாளிபே 

தசாஸ்ைமாக்கினபடியால், தெபஆேயத்ைதேவன் 

பகாபமதைந்து, ெனங்கதே பநாக்கி: பவதேதசய்கிறைற்கு 

ஆறுநாள் உண்பை, அந்ை நாட்களிபே நீங்கள் வந்து 

தசாஸ்ைமாக்கிக்தகாள்ளுங்கள், ஓய்வுநாளிபே அப்படிச் 

தசய்யோகாது என்றான். 15. கர்த்ைர் அவனுக்குப் 

பிரதியுத்ைரமாக: மாயக்காரபன, உங்களில் எவனும் 

ஓய்வுநாளில் ைன் எருதையாவது ைன் கழுதைதயயாவது 

தைாழுவத்திலிருந்து அவிழ்த்துக்தகாண்டுபபாய், அைற்குத் 

ைண்ணீர் காட்டுகிறதில்தேயா? 

 

V 28, அப்தபாழுது அவன் பகாபமதைந்து, உள்பே பபாக 

மனதில்ோதிருந்ைான். ைகப்பபனா தவளிபய வந்து, அவதன 

வருந்தியதைத்ைான். 

 னிப்பட்ட நபரின் தவறுப்பின் தபொது கொட்சி. 

இதுவலர, அவர்  னது தவறுப்லப ைலைத்து 

தகொண்டிருந் ொர். அவர் மிகவும் ைரியொல க்குரியவர் என்று 
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நம்பின  ேமூகத்ல  அவர் தகொண்டிருந் ொர், பைலும்  னது 

 ந்ல லய கனப்படுத்துகிைொர் என்று அவர்கள் நம்பினொர். 

 ந்ல  தேய்ய விரும்பியல ச் தேய் ொர். எல்பைொரும் 

அவரிடம்  ன்  ந்ல யின் மீது தகொஞ்ேம் அன்பு இருப்ப ொக 

நிலனத்திருக்கைொம். 

 

ஆனொல் இங்பக அவரது உண்லையொன அணுகுமுலை 

தவளிப்படுகிைது. 

 

அவர் இந்  ைகிழ்ச்சியில் நுலழய முடியொது, ஏதனன்ைொல் 

அவருக்கு ப வன் மீது அன்பு இல்லை, ப வன் அண்லட 

வரும் பொவிகள் மீது அவருக்கு அன்பும் இல்லை.   

 

இது மை பாசாங்குத்ைனம்! 

ப வனின் வீட்லட சுற்றி இருக்கும் ைக்களுக்கு ப வனின் 

இரு யம் பற்றி த ரியொது. அவர்கள் பரபைொகத்திற்குச் தேல்ை 

முயற்சிக்கிைொர்கள், இது ேொத் ொன் இதுவலர கண்டிரொ  

மிகப்தபரிய வஞ்ேககம். 

 

ஆவிக்குரிய  ரீதியில் திவொைொனவர்கள், ஆ ரவற்ைவர்கள், 

திக்கற்ைவர்கள் ைற்றும்  ரித்திரர்  ைட்டுபை இரட்சிப்பு 

வரும்பபொது, அவர்கள் விசுவொசிக்கிை ஒரு ப வனுக்கு 

முன்பொக அவர்கலை ைன்னிக்கவும், அவர்கள் தேய்  

பொவங்கலை விட்டு  ைனந்திரும்பவும்  யொரொக இருப்பொர்கள். 

பின்னர் அவர்கள் அவருலடய அன்லபயும் அ னுடன் வரும் 

அலனத்ல யும் தபறுகிைொர்கள். 

 

ஆனொல் ேட்ட வல்லுநர்கள் அல  விரும்பவில்லை.   

 

நீங்கள் அதை எப்படி தசய்ய முடியும்? 

அவர் அைற்கு ைகுதியற்றவராக இருக்கும்பபாது நீங்கள் அதை 

எப்படி தசய்ய முடியும்?   
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இது நீங்கள்  குதியொனது ைற்றும் நீங்கள் ேம்பொதிப்பது 

ைற்றும் நீங்கள் எல ப் தபறுகிறீர்கள், எவ்வைவு நல்ைவர் 

என்பது பற்றியது. 

 

மூத்  ேபகொ ரருக்கு  ந்ல லய கனப்படுத்  ேரியொன வொய்ப்பு 

உள்ைது.  

 

▪ அவர் ஒரு கிைர்ச்சிக்கொரர். 

▪ அவர் ஒரு தவளிப்புை கிைர்ச்சியொைர்  அல்ை, ஆனொல் 

உள்பநொக்கி. 

▪ அவர் ஒரு ரகசிய பொவி.   

 

 னது ேபகொ ரர் உணர்ந்  அப  இச்லேகலை அவர் 

உணர்கிைொர், ஆனொல் அவர் அவற்லை ைலைக்கிைொர், 

ஏதனனில் ேட்டம்  உங்கள் ைொம்ேத்ல  ஒருபபொதும் ைொற்ைொது. 

 

அவர் அப  இச்லேகலையும் , அப  ஏக்கங்கலையும், அப  

ஆலேகலையும் உணர்கிைொர், ஆனொல் அவர் அவற்லை 

மூடிைலைக்கிைொர், ஆனொல் ஒருபபொதும் அவற்லை 

நிலைபவற்றுவதில்லை, ஏதனன்ைொல் அவருக்கு கவுரவம்  

ைற்றும் ைரியொல  ைற்றும்  ந்ல யின் தேொத்ல  

தபறுவ ற்கொன வலுவொன விருப்பம் உள்ைது. 

 

அவர் ைற்ை விஷயங்கலை விட தபருலையொல் 

உந் ப்பட்டொர்.   

 

அவர்  னது  ந்ல லய தவறுக்கிைொர், ேபகொ ரலன 

தவறுக்கிைொர் என்பல  இப்பபொது நொம் அறிபவொம். அவர் 

 னது ேபகொ ரலன மீட்பதில் அைட்சியைொகவும்,  ந்ல யின் 

இரக்கத்தில் அைட்சியைொகவும் இருப்பல  நொம் அறிபவொம். 

அவர் ஒருவபரொடு ைகிழ்ச்சியலடய முடியொது. 
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பரிபேயர்கள் இருந்  வி ம் ேரியொக. 

 

நீங்கள் ஒரு நடிப்பவலர பற்றி சிந்திக்கும்பபொது, 

பைற்பரப்லப விட ேற்று ஆழைொக சிந்திக்க பவண்டும். 

 

நடிப்பவர்கள்  வீட்டிற்கு அருகில் இருக்கிைொர்கள்.   

• அவர்கள் ை வொதிகள். 

• அவர்கள் ஒழுக்கைொனவர்கள். 

• அவர்களுக்கு ப வனுடன் எந்  உைவும் இல்லை. 

• அவலர ைதிக்க அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை. 

• அவருலடய ைரியொல  அல்ைது பரபைொகத்தின் 

ைகிழ்ச்சி ஆகியவற்றில் அவர்களுக்கு அக்கலை 

இல்லை. 

• அவர்கள்  ங்கள் சுய விைம்பரத்ல ப் பற்றி 

கவலைப்படுகிைொர்கள். 

• ைக்கள் ைற்றும் ப வனிடம் தேல்ை  ங்கள் வழிலய 

ேம்பொதிக்க முடியும் என்று அவர்கள் நிலனக்கிைொர்கள். 

 

உண்லையொக, அவர்கள் ப வனிடமிருந்து முற்றிலும் 

அந்நியப்பட்டிருக்கிைொர்கள். 

 

ை  நடிகர்கள் தவளியில் எதிர்பொர்த் ல ச் தேய்கிைொர்கள். 

அவர்கள் தவளிப்புை ை  ைற்றும்  ொர்மீக முலைகலைப் 

பின்பற்றுகிைொர்கள். ஆனொல் உள்பை அவர்கள் இரகசிய 

பொவங்கைொல் நிரப்பப்படுகின்ைனர் ]. 

 

இபயசு அவர்கலைப் பற்றி தேொன்னொர், தவளியில் அவர்கள் 

தவள்லை அடிக்கப்பட்ட கல்ைலை , உள்பை அலவ 
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துர்நொற்ைம் வீசுகின்ைன, அலவ அழுகிய பிணங்கலைப் 

பபொை இைந்  ஆண்களின் எலும்புகைொல் நிரம்பியுள்ைன.   

 

பைலுக்கு கீழ் அவர்கள் கேப்பு, தவறுப்பு, தபொைொலை, 

பகொபம், இச்லே ஆகியவற்ைொல் நிரப்பப்படுகிைொர்கள். 

 

நடிகர்கள் த ொலைந்து பபொனவர்கள் , பைலும் ஆழைொக 

இழக்கப்படுகிைொர், ஏதனன்ைொல் அவர்  னது முழு 

வொழ்க்லகலயயும் எல்பைொலரயும் ேைொ ொனப்படுத்தினொர், 

அவர் நல்ைவர். ஆனொல் உண்லையொக, அவர் நல்ைவரொக 

இருந்து விைகி இருந் ொர். 

 

அப ேையம் நீங்கள் மூத்  குைொரன் பபொை இருந் ொல், நீங்கள் 

பைொேைொனவர் என்பல  த ளிவுபடுத்தியுள்ளீர்கள். 

 

சுயநீதியுள்ை நயவஞ்ேகர்கள், 

• கிருலபயொல் ைட்டுபை இரட்சிப்பு என்பல  

தவறுக்கிைொர்கள். 

• ைனந்திரும்பிய பொவிகளுக்கு முழு ைன்னிப்பு 

என்பல  தவறுக்கிைொர்கள். 

• ைகிழ்ச்சியொன தகொண்டொட்டம் என்பல  

தவறுக்கிைொர்கள். 

• தகொண்டொட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக இருக்க பவண்டும் 

என்பல  தவறுக்கிைொர்கள். 

 

லூக்கா  15:7, அதுபபாே, மனந்திரும்ப அவசியமில்ோை 

தைாண்ணூற்தறான்பது நீதிமான்கதேக்குறித்துச் சந்பைாஷம் 

உண்ைாகிறதைப் பார்க்கிலும் மனந்திரும்புகிற ஒபர 

பாவியினிமித்ைம் பரபோகத்தில் மிகுந்ை சந்பைாஷம் 

உண்ைாயிருக்கும் என்று உங்களுக்குச் தசால்லுகிபறன். 
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மூத்  குைொரன் பபொை நீங்கள் ைனந்திரும்பொவிட்டொல், 

உங்கலை இரட்சிக்க முடியொது. 

 

நீங்கள் ப வனுலடய ரொஜ்யத்தில் நுலழய முடியொது. 

இபயசு பொவிகலை இரட்சிக்க வந் ொர், சுய ஒப்பு ல் 

வொக்குமூைம், பொவிகலை ைனந்திரும்பினொர். 

 

ைனந்திரும்பு ல்  ொன் எல்ைொவற்றிற்கும் திைவுபகொல். 

மூத்  ைகன், அவருக்கு ைனந்திரும்பு லில் ஆர்வம் இல்லை.   

 

அவருக்கு, 

o ப வலன பற்றிய அறிவு இல்லை, 

o அவரிடம் அன்பு இல்லை, ைற்றும் 

o பொவிகள் மீது அன்பு இல்லை. 

 

உண்லையில் உைகில் இரண்டு வலகயொன பொவிகள் 

உள்ைனர்: 

➢ ை  

➢ ை ம் அல்ைொ வர்கள். 

 

▪  ொர்மீக 

▪ ஒழுக்கக்பகடொனது. 

 

 ந்ல  இருவருக்கும் இருக்கிைொர். 

 

நீங்கள் எந்  வலகயொன பொவியொக இருந் ொலும், இபயசு இந்  

உைகத்திற்கு வந் ொர், வொழ்வ ற்கும் ைறுப்ப ற்கும் , இரு 

வலகயொன பொவிகளுக்கும், இலடயில் கைந்  

அலனவருக்கும் இரட்சிப்லப வழங்குவ ற்கொகவும் இந்  

உைகத்தில் பிைந் ொர். 
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V 28, V 28, அப்தபாழுது அவன் பகாபமதைந்து, உள்பே பபாக 

மனதில்ோதிருந்ைான். ைகப்பபனா தவளிபய வந்து, அவதன 

வருந்தியதைத்ைான். 

 

 இங்பக நொம் மீண்டும் ப வலன ஆரம்பிக்கிபைொம். 

 

 ந்ல   னது வீட்லட விட்டு தவளிபய வந்து 

அலனவருக்கும் பொர்க்க நகரத்தின் நடுபவ ஓடினொர், தபொது, 

தபொதுவொன, வழக்கைொன நடத்ல கலை மீறிய ன் 

அவைொனத்ல யும்  ொங்கினொர். பொவிலயத்  ழுவி 

அவைொனத்திலிருந்து பொதுகொக்க அவர் அல ச் தேய் ொர். 

 

இங்பக  ந்ல  திருவிழொலவ லவக்கிைொர், தவளிபய தேன்று 

ப வன் தேய்வொர் என்று நீங்கள் ஒருபபொதும் 

எதிர்பொர்க்கொ ல ச் தேய்கிைொர், ஒரு பொவிலயக் தகஞ்சுகிைொர், 

ஒரு பொேொங்குத் னத்ல  தேய்யவில்லை.  

 

ஆனொல், இழந் வர்கலை இரட்சிக்க  முற்படுபவர் ப வன் . 

 

மூத்  ைகலனப் பற்றிய  கவல்கள்  ந்ல லய அலடயும் 

பபொது, அவனது ைகன் தவளியில் இருக்கிைொன், அவன் 

உள்பை வரப் பபொவதில்லை என்ை வொர்த்ல  அவனுக்கு 

வருகிைது. 

 

 ந்ல க்கு இப்பபொது  னது இரண்டொவது கிைர்ச்சி ைகன் 

பபொை  இருப்பல  அறிவொர். 

ை  நயவஞ்ேகர்கலைப் பற்றி ப வன் எப்படி உணருகிைொர் 

என்பல க் கண்டுபிடிப்பபொம்?  

 

இ னொல்  ந்ல  முற்றிலும் அவைதிக்கப்படுவொர். 

இது  ந்ல யின் ைரியொல ,  ந்ல யின் ைகிழ்ச்சி, ேபகொ ரரின் 

நல்வொழ்வு ஆகியவற்லை முற்றிலும் புைக்கணிப்ப ொகும். 
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அவர்கள் இருவரிடமும் அன்பு இல்லை என்று அவர் 

 ன்லனக் கொட்டுகிைொர். 

 

பொரம்பரியைொன ைத்திய கிழக்கு பதில், ைகலன அலழத்துச் 

தேன்று அத் லகய அவைதிப்புக்கு பகிரங்கைொக 

அடிப்ப ொகும்.   

ஆனொல் இந்  கல யில் இது பபொகப்பபொகிைது என்று நீங்கள் 

நிலனக்கும் வழியில் எதுவும் தேல்ைவில்லை. இது 

ஒன்ைன்பின் ஒன்ைொக உணரப்பட்ட ைரியொல  மீைல். 

 

ஆனொல், அவலர ேைொளிக்கும் வலர  ந்ல  எங்கொவது ஒரு 

அலையில் அடித்து பூட்டப்பட பவண்டும் என்று 

கட்டலையிடுவ ற்கு பதிைொக, அவைதிக்கப்பட்ட  ந்ல  

தவளிபய வருகிைொர். 

 

 ந்ல  அவரிடம் பிச்லே எடுக்கத் த ொடங்குகிைொர். 

இங்பக அவர் மீண்டும் கருலணயுடன் கொட்டுகிைொர். 

இங்பக அவர் மீண்டும் இரக்கத்துடன் கொட்டுகிைொர். 

இங்பக அவர் அன்பு, பணிவு, இரக்கம் ஆகியவற்லைக் 

கொட்டுகிைொர். 

 

விருந்ல  விட்டு தவளிபயறி, தவளிபய வந்து, எல்பைொரும் 

பொர்த்துக்தகொண்பட இரவுக்குள் தேல்கிைொர்கள். நிச்ேயைொக 

எல்பைொரும் தேல்ைப் பபொகிைொர்கள், என்ன நடக்கிைது 

என்பது அவர்களுக்குத் த ரியும். 

 

 ன்னைைற்ை அன்பின் ைற்தைொரு தேயல், இந்  ைகனிடம் 

இலைய ைகலன அரவலணக்க ஓடியது. அவர் கிருலபயுடன் 

தவளிபய தேல்கிைொர், அவர் கைகக்கொரலர அலடந்  அப  

வழியில் நயவஞ்ேகலர அலடகிைொர். 
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Greek word parakaleō. a word that comes in a noun form, the paraclete, 

meaning the Holy Spirit, the one who comes alongside.  

 

✓  ந்ல  அவரிடம் ைன்ைொடுகிைொர்! 

✓ ரொஜ்யத்திற்கு வரும்படி அவலர அலழக்கிைொர். 

✓ அவரது வீட்டிற்கு வொருங்கள். 

✓ தகொண்டொட்டத்திற்கு வொருங்கள்.   

 

பரிபேயரும் பவ பொரகரும் மிகவும் த ளிவொக அலடயொைம் 

கொணப்பட்ட இந்  குைொரன் அவர்கலை பநருக்கு பநர் 

தகொண்டு வந்திருக்க பவண்டும், பைலும் அவர்கள் பேலவ 

தேய்  ொகக் கூறும்  ந்ல லயப் பற்றிய முழுலையொன 

அறியொலை தகொண்டுள்ைொர்.   

 

❖ அவர்கள் வீட்டில் இருந் னர், 

❖ அவர்கள் சுற்றி இருந் னர், 

❖ அவர்கள் ை த் வர்கள், 

❖ அவர்கள் கடலைப்பட்டவர்கள், 

❖ அவர்கள்  ொர்மீகவொதிகள்.   

 

ஆனொல் அவர்கள் ப வலன அறியவில்லை.  

 

o அவர்கள் ப வனின் இரு யத்ல  

அறிந்திருக்கவில்லை. 

o ப வனின் ைகிழ்ச்சிலயப் பற்றி அவர்களுக்கு எந்  

புரி லும் இல்லை. 

o த ொலைந்  பொவிகலை மீட்பதில் அவர்களுக்கு எந்  

ஆர்வமும் இல்லை. 

o கிருலபலய ேம்பொதித்து தகொள்ை ப வலன  

கனப்படுத்   ைறுத்துவிட்டொர்.   



32 
 

 

முடிவுதர: 

 

மூத்  ேபகொ ரர் எப்பபொது பவண்டுைொனொலும்  ந்ல யுடன் 

ஐக்கியம் அனுபவித்திருக்கைொம். ஆனொல் தவளிப்பலடயொக, 

அவர் அல  உணர  னது தேொந்  ேட்டபூர்வைொன ைற்றும் 

குறுகிய ைனப்பொன்லையுடன் மூடப்பட்டிருந் ொர். 

 

இந்  ைகன்  ந்ல யிடம் இருந் ல  விரும்பினொன், ஆனொல் 

அவன்  ம்பிலயப் பபொைபவ  ந்ல லயயும் 

விரும்பவில்லை! 

 

அவர்  ந்ல லய விரும்பவில்லை என்ைொலும், பவறு 

யொருபை  ந்ல லய அலடவல   அவர் விரும்பவில்லை.  

 

என்ன ஒரு பசாகம்! 

 

இன்று பைர்  வொழ்க்லகயிலும் இப  விஷயம்  ொன்! 

 

ைக்கள் ேலபலய விரும்புகிைொர்கள். 

அவர்கள்  ங்கலைப் பற்றி நன்ைொக உணர விரும்புகிைொர்கள். 

 

அவர்கள் தீ கொப்பீட்டுக் தகொள்லகலய விரும்புகிைொர்கள். 

அவர்கள் நரகத்திலிருந்து தவளிபயை  இைவே அட்லடலய 

பயன்படுத்தி தவளிபயை விரும்புகிைொர்கள். 

ஆனொல் அவர்கள் உண்லையில்  ந்ல யுடன் தநருங்கிய 

உைலவ விரும்பவில்லை.  

 

தபரும்பொலும், அந்  தநருக்கத்ல  விரும்புபவொருக்கு 

விபரொ ைொய் அவர்கள் பகொபப்படுகிைொர்கள். 
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நீங்கள் இருக்க விரும்பும் அைவுக்கு நீங்கள் கர்த் ருடன் 

தநருக்கைொக இருக்கிறீர்கள் என்பல  நொன் உங்களுக்கு 

நிலனவூட்ட விரும்புகிபைன்! 

நீங்கள் அவருடன் எவ்வைவு ஐக்கியம் லவத்திருக்கிறீர்கள். 

 

நீங்கள் விரும்பினொல், நீங்கள் இன்னும் அதிகைொக 

லவத்திருக்க முடியும்.  

நீங்கள் தசய்வீர்கோ? 


