
5. The Parable of the Loving Father 
                            
                                                                          5. அன்பான தந்ைதய�ன் உவைம 
 
                                                �க்கா 15: 11-32 
                                            நான் இதற்� �தியவன் 
 
�க்காவ�ன் நற்ெசய்திய�ன் அத்தியாயம் 15 இல், �ன்� உவைமகள் உள்ளன, இழந்த ஆ�கள�ன் உவைம (வவ. 
3-7), இழந்த நாணயத்தின் உவைம (வவ. 8-10), மற்�ம் அன்பான தந்ைதய�ன் உவைம (வவ. 11-32). �� 
அத்தியாயம் 15 இன் �ழல் ப�ேசயர்கள் மற்�ம் சட்ட ஆசி�யர்கள�ன் அ���ைறையப் பற்றிய�. இந்த 
�ன்� உவைமகைள இேய�வ�ன் ேபாதைனக�க்� �ண்�ய�, இேய� பாவ�கைள ஏற்�க்ெகாண்� 
அவர்க�டன் சாப்ப��கிறார் என்ற ப�ேசயர்கள�ன் �காரா�ம் (வ. 2). சாத்தான�ன் வல்லைமயால் இேய� தன� 
அற்�தங்கைளச் ெசய்தார் என்ப� மத உயர�க்கிலி�ந்� ெவள�வந்த வார்த்ைத (மத்ேத� 12:24). இேய� 
சாத்தாைனச் ேசர்ந்தவர் என்பதற்கான சான்றாக, இைறவன் ெதாடர்� ெகாண்டவர்கள், பாவ�கள், வ�பச்சா�கள் 
மற்�ம் வ� வ�லிப்பவர்கைள அவர்கள் �ட்�க்காட்�னர். இந்த மன�தன் ேமசியாவாக இ�ந்தால், அவர் 
ெசான்னார், அவர் அந்த வைகயான மக்க�டன் ெந�ங்கிய ெதாடர்ைப ைவத்தி�க்க மாட்டார்! 
 
இேய� இந்த �ன்� உவைமகைள�ம் கட�ள�ன் தன்ைம மற்�ம் இயல்� பற்றிய அவர்கள�ன் பார்ைவைய 
ச�ெசய்ய கற்�க்ெகா�த்தார், அதாவ�, இந்த உலகத்தின் இழந்த, ேதைவயற்ற மற்�ம் உைடந்தவர்க�க்� 
அவர� அ���ைற என்ன. கலந்�ெகாண்ட மதத் தைலவர்கள் அந்த ேநரத்தில் நாட்�ல் அதிகாரப் 
ப�ர�கர்களாக இ�ந்தனர். மக்கள் தங்கள் வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகைள கைடப��க்க ேவண்�ம். 
கட�ைளப் ேபால இ�க்க�ம் அவைரப் ப�ன்பற்ற�ம் கவனமாகத் ேத�பவர்களாக அவர்கள் பார்க்கப்பட்டனர். 2 
"சட்டத்தின் ஆசி�யர்க�ம் ப�ேசயர்க�ம் ேமாசஸின் இ�க்ைகய�ல் அமர்ந்தி�க்கிறார்கள். 3 எனேவ ந�ங்கள் 
அவர்க�க்�க் கீழ்ப்ப�ய ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள் உங்க�க்�ச் ெசால்�ம் அைனத்ைத�ம் ெசய்ய 
ேவண்�ம். ஆனால் அவர்கள் ெசய்வைதச் ெசய்யாத�ர்கள், ஏெனன்றால் அவர்கள் ேபாதிப்பைத அவர்கள் 
ெசய்வதில்ைல" (மத்ேத� 23: 2). சட்ட ஆசி�யர்கள் மற்�ம் ப�ேசயர்கள் சாதாரண மக்க�க்� என்ன 
மாதி�யாக இ�ந்தார்கள் என்பைத�ம், தங்கள் சங்கத்தில் இல்லாத எவைர�ம் அவர்கள் ெவ�க்கிறார்கள் 
என்பைத�ம் இேய� பார்த்தேபா�, இழந்தவர்கைள ேநாக்கி தந்ைதய�ன் இதயத்ைத வ�ளக்�வதற்� �ன்� 
கைதகைளச் ெசால்ல ��� ெசய்தார். நாம் ஏற்கனேவ உள்ளடக்கிய இரண்� உவைமகள் ெசம்மறியா� 
மற்�ம் நாணயம் கண்�ப��க்கப்பட்டதில் மகிழ்ச்சி�ம் ெகாண்டாட்ட�ம் நிைறவைடகிற�. 
 
பலர் இந்த ப�திைய பழிவாங்�ம் மகன�ன் உவைம என்� அைழக்கிறார்கள், ஆனால் உைர, என் க�த்�ப்ப�, 
ஒ� ெகட்ட தந்ைதையப் பற்றிய�. ந�ங்கள் ஒ� மின்ன� கல்ைல வ ��வதற்� உங்கள் மின்னஞ்சல் திட்டத்ைத 
ெதாடங்�வதற்� �ன், உைரய�ல் "ஊதா�" என்ற வார்த்ைத �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்� ��வதன் �லம் 
வ�ளக்�கிேறன், இதன் ெபா�ள்: 
 
ெவறித்தனமாக அல்ல� வ �ணாக கள�யாட்டம்”: ேதைவயற்ற ஆ�தங்க�க்கான வ �ண் ெசல�கள் ேபால; ஒ� 
இழிவான வாழ்க்ைக. மி�தியாகக் ெகா�ப்ப� அல்ல� ெகா�ப்ப�; ஆடம்பரமான அல்ல� அப�மிதமான: 
அற்பமான பாராட்�. 
 
ஆமாம், இைளய மகன் வ �ணாக கள�யாட்டக்காரனாக இ�ந்தான், ஆனால் தந்ைத தன� கி�ைப, க�ைண 
மற்�ம் ெதாைல�ர நாட்�லி�ந்� தன� மகைன ஏற்�க்ெகாள்வதன் �லம் இன்�ம் ஆடம்பரமாக�ம் 
கள�யாட்டமாக�ம் இ�ந்தார். அவர் தன� மக�க்� அவர் வ��ம்ப�யைத ெகா�க்க ேவண்�யதில்ைல 
என்பதால் அவர் தன� நிதி ம�� க�ைண காட்�னார். அந்த பார்ைவைய மனதில் ெகாண்�, இந்த 
அத்தியாயத்தில் �ன்றாவ� உவைமைய இப்ேபா� பார்ப்ேபாம். 
 
இளம் மகன் வ �ட்�லி�ந்� அைலந்� தி�தல் 
 
11 இேய� ெதாடர்ந்தார்: "இரண்� மகன்கள் இ�ந்த ஒ�வர் இ�ந்தார். 12 இைளயவர் தன� தந்ைதய�டம், 
'தந்ைதேய, என் ெசாத்தில் எனக்� பங்ைகக் ெகா�ங்கள்' என்றார். அதனால் அவர் தன� ெசாத்ைத 
அவர்க�க்கிைடேய பகிர்ந்�ெகாண்டார். "" சிறி� ேநரத்திற்�ப் ப�ற�, இைளய மகன் தன்ன�டம் இ�ந்த 
அைனத்ைத�ம் ஒன்றிைணத்�, ெதாைல�ர நாட்�ற்�ச் ெசன்றார், அங்� காட்� வாழ்வ�ல் தன� ெசல்வத்ைத 
வ �ணாக்கினார். 14 அவர் எல்லாவற்ைற�ம் ெசலவழித்த ப�ற�, அந்த நா� ��வ�ம் க�ைமயான பஞ்சம் 
ஏற்பட்ட�, ேம�ம் அவர் ேதைவப்படத் ெதாடங்கினார். 15 எனேவ அவர் ெசன்� அந்த நாட்�ன் ��மகன�டம் 
தன்ைன நியமித்தார், அவர் பன்றிக�க்� உணவள�க்க தன� வயல்க�க்� அ�ப்ப�னார். 16 பன்றிகள் 
உண்�ம் காய்களால் வய�ற்ைற நிரப்ப அவர் ஏங்கினார், ஆனால் யா�ம் அவ�க்� எ��ம் ெகா�க்கவ�ல்ைல 
(�க் 15: 11-16). 
 
இந்த இைளஞைனப் பற்றி நாம் �தலில் கவன�க்க ேவண்�ய� அவ�ைடய ேகாரப்பட்ட மனப்பான்ைம. அவர் 
அன்பாகக் ேகட்கவ�ல்ைல, ேம�ம் அவர் ெசாற்கைளத் ேதர்ந்ெத�ப்பதில் க�ைண மற்�ம் தந்திரம் இல்ைல. 
அவர� ேநாக்கங்கைளப் பற்றி எந்த வ�வாத�ம் இல்ைல. அவர் தன� தந்ைதய�டம் ேகா�கிறார், அவர� 
தந்ைத எவ்வள� க�ைண�ள்ளவர் என்பைத அறிந்�. அவர் நைட�ைறய�ல் ��கிறார்: "ந�ங்கள் இறக்�ம் 
ேபா� அல்ல� ஓய்� ெப�ம் ேபா� அல்லாமல், என் பரம்பைர ப�திைய இப்ேபா� எனக்�க் ெகா�ங்கள்." 



அந்த இைளஞன�ன் மனதில் நடந்� ெகாண்��ந்த சில எண்ணங்கைள தந்ைதக்�த் ெத��ம், அந்த இைளஞன் 
இவ்வள� ெதாைகைய என்ன ெசய்ய வ��ம்�கிறான் என்� சில ேயாசைனகள் இ�ந்தன. தந்ைத தன� 
ெசாத்ைத இ�வ�க்�ம் பகிர்ந்தள�ப்பதில் இ� மகன்க�ம் மிக�ம் மகிழ்ச்சியைடந்தனர். ேமாேசய�ன் 
சட்டத்தின்ப� �த்த மக�க்� �ன்றில் இரண்� பங்� மற்�ம் இைளயவ�க்� �ன்றில் ஒ� பங்� 
கிைடத்த� (உபாகமம் 21:17). உடேன, இைளய மகன் ைகய�ல் இ�க்�ம் பணத்ைதப் ெப�வதற்காக தன� 
ெசாத்�க்கைள கைலத்� வ�ட்டான். 
 
ேகள்வ� 1) தந்ைத தன� மகைன காத்தி�க்க ைவப்பதற்� பதிலாக அவர் ேகா�யைத ஏன் ெகா�த்தார்? 
 
இளம் மகன் தன் தந்ைதய�ன் வ �ட்�ல் ேசார்வாக இ�ந்தான். அவர் ஒ� மன�தனாக இ�க்க வ��ம்ப�னார் மற்�ம் 
அவர� தந்ைதய�ன் அரசாங்கம் மற்�ம் கண்�க்� ெவள�ேய உலகத்ைத அ�பவ�க்க வ��ம்ப�னார். தந்ைத 
அவ�டன் வாக்�வாதம் ெசய்யேவா அல்ல� நியாயப்ப�த்தேவா �யற்சிக்கவ�ல்ைல. ஒ� தந்ைத ஒ� 
மக�க்� கற்ப�க்க ��யாத சில பாடங்கள் உள்ளன. அவர்கள் அ�பவம் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். வலி ஒ� 
நல்ல ஆசி�யர். வலியால் மட்�ேம கற்ப�க்கப்ப�ம் பாடங்கள�லி�ந்� நம் �ழந்ைதகைள நம்மால் பா�காக்க 
��யா�. இைளஞர்கள் எல்லா வைகயான வ�ஷயங்க�க்�ம் ெபற்ேறார்கைள நம்ப�ய��க்க 
கற்�க்ெகாண்டனர், ஆனால் ஒ�வர் தன� ெசாந்த காலில் நிற்�ம்ேபா� மட்�ேம சில பாடங்கள் 
ெபறப்ப�கின்றன. ஒவ்ெவா� வ �ட்��ம் சில சமயங்கள�ல், �ட்�கள் தாங்களாகேவ பறக்க �ட்�ல் இ�ந்� 
வ��வ�க்கப்பட ேவண்�ம். �ன் ஏஜ் வ�டங்கள் ெபற்ேறார்கள் கற்ப�த்�, வளர�ம், தன்னம்ப�க்ைக�ட�ம் 
தங்கள் �ழந்ைதகைள வ��வ�க்கத் தயாரா�ம் வ�டங்களாக இ�க்க ேவண்�ம். ஒ� இைளஞன் தன� 
ெபற்ேறா�ன் பராம�ப்ப�ல் இ�ந்� வ��வ�க்கப்ப�வ� ெப�ம்பா�ம் ேசாகமான ேநரமா�ம். அந்த ேநரம் 
வ�வதற்� �ன்ேப ெதய்வ �க �ணம் உ�வா�ம் என்� நம்�கிேறாம். உலகிற்� இைளஞர்கைள 
தயார்ப�த்�வதற்� நல்ல ெபற்ேறார் தங்களால் ��ந்த அைனத்ைத�ம் ெசய்தி�ந்தா�ம், அவர் சில 
சமயங்கள�ல் அவர் கற்�க்ெகாண்ட அைனத்ைத�ம் வ�ட்� வ�ல�வார். 
 
இைளய மகன் "ெதாைல�ர நாட்�க்�ச் ெசன்� அங்� ெசல்வத்ைத காட்� வாழ்வ�ல் வ �ணாக்கினார்" என்� 
இேய� �றினார் (வ. 13). ப�ன்னர், �த்த மகன் தன� சேகாதரைன வ�பச்சா�க�டன் இ�ப்பதாகக் �ற்றம் 
சாட்�னார் (வ. 30), அவர் தன� சேகாதரைர �ட பார்க்கவ�ல்ைல. தன் சேகாதரன் தன் தந்ைதய�ன் ெசாத்ைத 
வ�பச்சா�க�டன் அபக�ப்ப� அவ�க்� எப்ப� ெத��ம்? சேகாதரர்கள் ஒன்றாக இைதப் பற்றி 
ேபசிய��க்கலாம், அதாவ� இைளயவர் தன� �த்த சேகாதரைர தன்�டன் வரச் ெசய்ய �யன்றார். பாவம் 
ெசய்ய நிைனப்பவர்கள் ெப�ம்பா�ம் அைத தன�யாகச் ெசய்வ� க�னம். பாவம் நி�வனத்ைத வ��ம்�கிற�. 
சிந்தைன வாழ்க்ைகய�ல் பாவம் ெதாடங்�கிற�. ஒ� மன�தன் அவன் நிைனப்ப� ேபால் இல்ைல, ஆனால் 
அவன் என்ன நிைனக்கிறான், அவன் (ஆனான்). ஸ்�பன் சார்னாக் �றினார்: "�த்திைரய�ன் உ�வம் ெம�கில் 
�த்திைரய�டப்பட்டதால், இதயத்தின் எண்ணங்கள் ெசயல்கள�ல் அச்சிடப்ப�கின்றன." ச�யான சிந்தைன 
ச�யான வாழ்க்ைகைய உ�வாக்�கிற�; உங்கள் எண்ணங்கள் கட��க்� �ரல் ெகா�க்�ம் என்பைத 
நிைனவ�ல் ெகாள்�ங்கள். நாம் நிைனப்பைத எல்லாம் அவர் அறிவார். ஒவ்ெவா� நப�க்�ம் த�ய மற்�ம் பாவ 
எண்ணங்கள் வ�ம், ஆனால் அந்த எண்ணங்கள�ல் நாம் வா�ம்ேபா� எண்ணங்கள் பாவமாக மா�ம், ேம�ம் 
அைவ நம் மனதின் வ�ைதப்ப�திய�ல் ேவ�ன்றி �ைளக்கின்றன. அைதப் பார்ப்பதற்கான ஒ� வழி இ�தான்: 
பறைவகள் நம் தைலையச் �ற்றி பறப்பைத நம்மால் த�க்க ��யா�, ஆனால் அைவ நம் �ந்தலில் ��கைள 
உ�வாக்�வைதத் த�க்கலாம். 
 
 
 
14 ஆனால் ஒவ்ெவா�வ�ம் தன� ெசாந்த த�ய ஆைசயால், அவர் இ�த்�ச் ெசல்லப்பட்�, கவர்ந்தி�க்கப்ப�ம் 
ேபா� ேசாதிக்கப்ப�கிறார். 15 ப�ற�, ஆைச க�த்த�த்த ப�ற�, அ� பாவத்ைதப் ெபற்ெற�க்கிற�; மற்�ம் 
பாவம், அ� ��ைமயாக வள�ம்ேபா�, மரணத்ைத ெபற்ெற�க்கிற� (ேஜம்ஸ் 1:14-15). 
 
"கவர்ச்சியான�" என்� ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட கிேரக்க வார்த்ைதய�ன் ெபா�ள், �ண்�ல் ம�ன் ப��ப்ப�. த�ய 
ஆைசகள் மற்�ம் எண்ணங்கள் சாத்தான் நம்ைம கவர்ந்தி�க்க பயன்ப�த்�கின்றன. எதி� நம்ைம 
கட�ள�டமி�ந்� ெதாைல�ர இடத்திற்� கவர்ந்தி�க்கிறான். நாம் அவைர எவ்வள� அதிகமாகக் 
ேகட்கிேறாேமா, அவ்வள� அதிகமாக பாவத்தின் அ�ைமத்தனம் இ�க்�ம், ேம�ம் தந்ைதய�ன் வ �ட்�லி�ந்� 
அதிக �ரம் இ�க்�ம். இந்த இைளஞன் �ண்�ல் எ�த்�, சலனத்�டன் ந�ந்தினான், தி�ெரன்�, எதி� ம�ன்ப�� 
கம்ப�ைய இ�த்�, ெகாக்கி வ �ட்�ற்� ெகாண்� ெசன்றான். எந்த ஆதார�ம் இல்லாமல் அவர் ப��பட்டார், 
யா�ம் அவ�க்� உதவ மாட்டார்கள். வ�ைள� வலிமி�ந்த�. 
 
நான் 1977 இல் கிறிஸ்�ைவ சந்தித்ேதன், ஆனால் அதற்� �ன், நான் ம�ஜுவானா �ைகத்ேதன் மற்�ம் 
ேபாைத ம�ந்� உட்ெகாண்ேடன். என� வாழ்க்ைக �ைற மற்�ம் �ய-உ�வத்தில் ெவ�ப்பைடந்த நான், 
அதன் ஒ� ப�திைய �க்கி எறிந்தேபா�, என் பழக்கம் என்ைனப் ப��த்த� என்பைத உணர்ந்ேதன், அ�த்த நாள் 
இன்�ம் ெகாஞ்சம் வாங்க. "கஞ்சா �ைகப்பதற்காக என� வளாகத்ைத பயன்ப�த்த அ�மதித்ததற்காக" நான் 
சிைறக்� ெசல்ல ேவண்�ய��ந்தேபா�, ேபாைதப்ெபா�ட்க�க்கான என� அ�ைமத்தனத்திலி�ந்� நான் 
வ��பட ேவண்�ம் என்� எனக்�த் ெத��ம், அ� என் வாழ்க்ைகைய �ழப்பத்தில் ஆழ்த்திய�. நான் 
கிறிஸ்��க்� என் உய�ைரக் ெகா�த்தேபா�தான், இ�தியாக அந்தப் பழக்கத்ைத �றிய�த்� உைடக்�ம் 
சக்திையப் ெபற்ேறன். பாவம் ஒ� க�னமான பண� மாஸ்டர். இைளய மகன�ன் பணம் த�ர்ந்தேபா�, நிலத்தில் 
க�ைமயான பஞ்சம் வந்தேபா� அவர� நிைலைம மாறிய�. ேதைவகள் ெப�ம்பா�ம் நம் கவனத்ைத ஈர்க்க 
கட�ள் நிர்வகிக்�ம் வழி. அவர� தந்ைதய�டமி�ந்� ஒ� ெதாைல�ர நிலத்தில் வாழ்க்ைக �தலில் ெசய்த 



உற்சாகத்ைத இன�ேமல் ைவத்தி�க்கவ�ல்ைல. மாறாக, அவர் ப�தாபமாகிவ�ட்டார். அவர� வாழ்க்ைக 
ேவகமாக கீழ்ேநாக்கி ெசன்ற�. 
 
ேகள்வ� 2) அவர� கீழ்ேநாக்கிய �ழல் பற்றி ேப�ம் உைரய�ல் என்ன வ�ஷயங்கைள ந�ங்கள் பார்க்கிற�ர்கள்? 
உங்கள் வாழ்க்ைக கட்�ப்பா�ல்லாமல் �ழன்� ெகாண்��ப்பைத ந�ங்கள் உணர்ந்த ஒ� காலம் உண்டா? ஒ� 
பழக்கம் எப்ேபாதாவ� உங்கள�டமி�ந்� "சிறந்தைதப்" ெபற்றதா? 
 
உண� மிக�ம் வ�ைலமதிப்பற்றதாக இ�ந்த காலத்தில் அவ�க்� வ�மானம் இல்ைல. ெபா�வாக, அவர் ஒ� 
ேவைலைய எ�த்தி�க்கலாம், ஆனால் பஞ்சம் காரணமாக, ேவைலகள் �ைறவாக இ�ந்தன. பாலஸ்த�னம் 
ேபான்ற வ�வசாயப் ெபா�ளாதாரத்தில், ஒ�வ�க்� நிலேமா பணேமா இல்ைலெயன்றால், வ�ஷயங்கள் 
மிக�ம் ப�தாபகரமானதாக இ�க்�ம். அவர் ஒ� ெபா� தினக்�லியாக வயல்க�க்� அ�ப்ப�ய ஒ�வ�க்� 
தன்ைன (உண்ைமய�ல் "ஒட்�க்ெகாண்டார்") அமர்த்தினார். ேதைவப்ப�வ� மற்�ம் உண�க்காக 
ேவெறா�வைர நம்ப�ய��ப்ப� அவ�க்� மனத்தாழ்ைமயாக இ�ந்த�. ேமாசமான வ�ஷயம் என்னெவன்றால், 
பன்றிக�க்� உணவள�க்க அவர் பன்றி ேபனாவ�ல் ேவைலக்� ைவக்கப்பட்டார். ஒ� பன்றி என்ப� 
�தர்க�க்� ேகாஷர் அல்லாத வ�லங்�. வசனம் 16 இல், "காய்கள்" என்� ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட வார்த்ைத 
கேராப் பாட்ஸ் ஆ�ம். ரப்ப� ஆச்சா (�மார் கி.ப�. 320) ஒ��ைற �றிப்ப�ட்டார், "இஸ்ேரலியர்கள் கேராப் 
காய்களாக �ைறக்கப்ப�ம்ேபா�, அவர்கள் மனந்தி�ம்�கிறார்கள்." கேராப் மரம் (ெசரேடான�யா சிலிக்கா) 
ப�ைமயான �தர் அல்ல� மத்திய தைரக்கடல் ப�திக்� ெசாந்தமான மரம், அதன் உண்ணக்��ய வ�ைத 
காய்க�க்காக பய��டப்ப�கிற�. 
 

                           
   
 
 
ஒ� �த ��மக�க்�, பன்றிக�க்� உணவள�ப்ப� மட்�மல்லாமல் பன்றிகள் சாப்ப��ம் கேராப் காய்க�க்� 
பசியாக இ�ப்ப�ம் இந்த மன�தன் தன� வாழ்வ�ல் அ�பட்ட ஒ� படம். 
 
இளம் மகன�ன் எ�ப்�தல் மற்�ம் மனந்தி�ம்�தல் 
 
17 அவர் �யநிைன�க்� வந்த�டன், “என் தந்ைதய�ன் �லி ஆட்கள�ல் எத்தைன ேப�க்� உண� இ�க்கிற�, 
இங்ேக நான் பட்�ன� கிடக்கிேறன்! 18 நான் �றப்பட்� என் தந்ைதய�டம் ெசன்� அவன�டம் ��ேவன்: 
தந்ைதேய, நான் ெசார்க்கத்திற்� எதிராக�ம் உனக்� எதிராக�ம் பாவம் ெசய்ேதன். 19 நான் இன� உங்கள் மகன் 
என்� அைழக்கப்ப�வதற்� த�தியற்றவன்; என்ைன உங்கள் வாடைக மன�தர்கள�ல் ஒ�வராக ஆக்�ங்கள். " 
20 அதனால் அவன் எ�ந்� தன் தந்ைதய�டம் ெசன்றான் (�க் 15:17-20). 
 
ேகள்வ� 3) இந்த இைளஞன�ன் வ�ழிப்�ணர்ைவ வ�வ�க்ைகய�ல், ேதவன் "அவர் �யநிைன�க்� வந்தேபா�" (வ�. 
17) என்ற வார்த்ைதகைளப் பயன்ப�த்தினார். இந்த ெசால் உங்க�க்� என்ன அர்த்தம்? மனந்தி�ம்�தல் 
என்றால் என்ன, உைரய�ல் என்ன வார்த்ைதகள் அவ�ைடய மனந்தி�ம்�தைலக் �றிக்கின்றன? 
 
ஒ�வ�ன் உணர்�க்� வ�வ�, அல்ல� கிங் ேஜம்ஸ் பதிப்� ெமாழிெபயர்த்த� ேபால், "அவர் தனக்�த்தாேன 
வந்தார்", ஒ� நபர் உண்ைமைய வ�ழித்ெத�வைத வ�வ�க்கிறார். அவர் தனக்� அ�கில் இ�ந்தார், ஆனால் 
இப்ேபா� வாழ்க்ைக என்ன ஆன� என்பைத அவர் ��ைமயாக உணர்ந்தார், ேம�ம் அவர் தன� 
வாழ்க்ைகைய எப்ப� வாழ்கிறார் என்ற ைபத்தியத்ைத�ம் �ட்டாள்தனத்ைத�ம் உணர்ந்தார். சாலமன், 
எக்ேலசியாஸ்ட்�ல் எ��கிறார், "மன�தர்கள�ன் இதயங்கள் த�ைமகளால் நிரம்ப��ள்ளன, அவர்கள் வா�ம் 
ேபா� அவர்கள�ன் இதயங்கள�ல் ைபத்தியம் இ�க்கிற�" (ப�ரசங்கி 9: 3). கட��டனான உறவ�ல் இ�ந்� 
வாழ்வ� ைபத்தியம் மற்�ம் �ட்டாள்தனம். ஆன்ம�க ரஷ்ய சில்லி வ�ைளயா�வதன் �லம் நம் நித்திய 
ஆத்மாக்க�டன் �ட்டாளாக்கப்ப�கிேறாம், எங்கள் மரணம் இன்� இல்ைல என்� நம்�கிேறாம். இ�ப்ப��ம், 
ஒ� நாள் என்ன வரப்ேபாகிற� என்ப� எங்க�க்�த் ெத�யா�. நா�க்� நாள் நம் ஆன்ம�க �ப்பாக்கிய�ன் 
ப�ப்பாைய �ழற்�கிேறாம், அைறய�ல் நம் வாழ்க்ைகைய ���க்�க் ெகாண்�வ�ம் ேதாட்டா இல்ைல என்� 
நம்�கிேறாம், இதனால் கிறிஸ்� இல்லாத நித்தியத்திற்� நம்ைம எப்ேபா�ம் தைடெசய்கிேறாம். இன்� 
இரட்சிப்ப�ன் நாள், எனேவ ஏன் இந்த ேகள்வ�ைய இன்ெனா� நாள் தள்ள� ைவக்க ேவண்�ம்? "கர்த்த�ைடய 
நாமத்ைத அைழப்பவர் இரட்சிக்கப்ப�வார்" (ேராமர் 10:13). 
 
ேசாக்ர�ஸ் தான், "ப�ேசாதிக்கப்படாத வாழ்க்ைக வாழ த�தியற்ற�" என்� �றினார். இைளய மகன் 
அ�பட்டேபா�, அவன் பார்க்க ஒேர வழி ேமேல இ�ந்த�. அவர் தன� வாழ்க்ைகையப் ப�ேசாதிக்கத் 
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ெதாடங்கினார், அவர் தன்ைன எப்ப� ஒ� நிைலய�ல் ெகாண்� வந்தார் என்பைத ப�ரதிபலித்தார். க�த்தில் 
ெகாள்வ� மற்�ம் ப�ரதிபலிப்ப� என்ப� நமக்�ள் ஓய்� ெப�வ�, ஒ� வ�ஷயத்ைத இன்ெனா�வ�டன் 
ஒப்ப�ட்�ப் பார்ப்ப� மற்�ம் வ�ஷயங்கைளத் தி�த்�வ�. இந்த மனநிைல கட�ள�ன் அ�ள். ப�ரதிபலிப்�, 
மனந்தி�ம்�தல் அல்ல. ப�ரதிபலிப்�ம் நம்ப�க்ைக�ம் நம்ைம மனந்தி�ம்�த�க்� இட்�ச் ெசல்ல ேவண்�ம். 
இந்த இைளஞன் தன� வாழ்க்ைகய�ன் தார்ம�க வ�வரங்கைள எ�த்�க்ெகாண்டான். அவர் தார்ம�க �தியாக 
உைடந்�, பயனற்ற நிைலய�ல் இ�ப்பைத ��ைமயாகப் பார்க்�ம் வைர ஒ�வர் தன� வாழ்க்ைகய�ன் 
திைசையத் தி�ப்ப ��யா�. உைடந்� ேபா�ம் இடத்ைத அைட�ம் வைர உலக இரட்சக�க்� நாம் 
ெப�ம்பா�ம் சிறிய மதிப்ைபக் ெகாண்��க்கிேறாம். ஜான் ஃப�ளாவல் இைத இவ்வா� �றினார்: "பாவம் 
நமக்� கசப்பாக இ�க்�ம் வைர கிறிஸ்� இன�ைமயாக இல்ைல." 
 
இைளய மகன் வ �� தி�ம்ப நிைனத்�, என்ன வார்த்ைதகைளச் ச�ெசய்� ம�ட்க ேவண்�ம் என்� ேயாசிக்கத் 
ெதாடங்கினான். தனக்� எதற்�ம் உ�ைம இல்ைல என்பைத�ம், கிராமம் மற்�ம் அவர� �த்த சேகாதர�ன் 
அவமானத்ைத�ம் அவமானத்ைத�ம் அவர் எதிர்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பைத�ம் அவர் அறிவார். அவர் பதவ� 
திவாலாகிவ�ட்டார், இப்ேபா� அவர் தன� தந்ைதய�ன் ஊழியராக இ�க்கத் தயாராக இ�க்கிறார். அவர் 
கட�ள�ன் ெபயைர �றிப்ப�டவ�ல்ைல, மாறாக, "நான் ெசார்க்கத்திற்� எதிராக பாவம் ெசய்ேதன்" என்ற 
வார்த்ைதையப் பயன்ப�த்�கிறார் என்பைத நான் கவன�க்கிேறன். பல �தர்க�க்�, கட�ள�ன் ெபயர் மிக�ம் 
�ன�தமான�. நான் இஸ்ேரலில் வாழ்ந்தேபா�, கட��க்கான எப�ேரய வார்த்ைதக்� பதிலாக H'Shem Adonai (The 
Name of the Lord) என்ற வார்த்ைதகைள அ�க்க� ேகட்ேடன். இந்த இைளஞன் இப்ேபா� கட�ள் மற்�ம் நித்திய 
வ�ஷயங்கைள மட்�மல்ல, �றிப்பாக அவைர மிக�ம் ேநசித்த அவர� தந்ைதைய�ம் மதிக்கிறார். 
 
மனந்தி�ம்�தல் என்ப� ஒ�வ�ன் பாவத்திற்காக வ�ந்�வ� மட்�மல்ல, வாழ்க்ைகய�ல் நம் மனைத�ம் 
திைசைய�ம் மாற்�வதா�ம். ஒ� நபர் தந்ைதய�ன் வ �ட்�ற்�ச் ெசல்�ம் வைர, அவர் இதயத்தின் 
நம்ப�க்ைகய�ன் கீழ் இ�க்கிறார். ஆனால் இந்த இைளஞன் தன� ேபச்ைச தயார் ெசய்�, தன� வயலில் 
தினக்�லி ெதாழிலாள�யாக இ�ந்� தன� தந்ைதக்� ேசைவ ெசய்வதாக த�ர்மான�த்தார். "அவன் எ�ந்� தன் 
தந்ைதய�டம் ெசன்றான்" (வ. 20) என்ற வார்த்ைதகள் அவன் மனந்தி�ம்�தைல வ�வ�க்கிற�. ெசயலில் உள்ள 
ப�கள் இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் வார்த்ைதகள் மட்�மல்ல. ஒ� நப�ன் வ��ப்பம் சம்பந்தப்பட்ட�. 
 
ேகள்வ� 4) இந்தக் கைதைய ந�ங்கள் இ�வைர ேகள்வ�ப்பட்��க்கவ�ல்ைல என்றால், மகன் தி�ம்ப� வ�ம்ேபா� 
அ�த்� என்ன நடக்�ம் என்� ந�ங்கள் க��கிற�ர்கள்? அந்த நாள�ல் இேய�வ�ன் ேகட்ேபார் தி�ம்ப� வ�ம் மகன் 
தன� தந்ைதய�ன் வ �ட்�ற்� ம�ண்�ம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�வார் என்� ந�ங்கள் என்ன நிைனக்கிற�ர்கள்? 
 
கைதய�ன் இந்த கட்டத்தில் ேகட்பவர்கள் அைனவ�ம் மகன் தந்ைத, ��ம்பம் மற்�ம் அவர் வாழ்ந்த ஊர் 
ஆகியவற்ைறக் ெகாண்� வந்த அவமானத்தின் அளைவக் கண்� ஆச்ச�யப்ப�வார்கள். ேகட்பவ�ன் மனதில், 
அவ�ைடய கலகத்திற்காக மக�க்� ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய தண்டைன என்ன என்� அவர்கள் 
ேயாசித்�க்ெகாண்��ந்தனர். நியாயமான தண்டைனகள�ன் அைனத்� வைகயான எண்ணங்க�ம் 
ப�சயீர்கள�ன் மனதில் ம�ண்�ம் இ�ேபான்ற நிகழ்�கைளத் த�த்தி�க்க ேவண்�ம், ஆனால் எதிர்பார்த்த 
கண்டனத்ைதக் ேகட்பதற்�ப் பதிலாக, இேய�வ�ன் அ�த்த வார்த்ைதகள் அவர்கைளப் ெப�ம் 
அதிர்ச்சிக்�ள்ளாக்கிய�. 
 
 
ெகட்ட தந்ைத 
 
ஆனால் அவன் இன்�ம் ெவ� ெதாைலவ�ல் இ�ந்தேபா�, அவன� தந்ைத அவைனப் பார்த்� அவன�டம் 
ப�� ெகாண்டார்; அவர் தன� மகன�டம் ஓ�, அவைரச் �ற்றி ைககைள வ �சி �த்தமிட்டார். 21 "மகன் 
அவன�டம்," அப்பா, நான் ெசார்க்கத்திற்� எதிராக�ம் உங்க�க்� எதிராக�ம் பாவம் ெசய்ேதன். நான் இன� 
உங்கள் மகன் என்� அைழக்கப்ப�வதற்� த�தியற்றவன் "என்றார். 22 "ஆனால் தந்ைத தன� ஊழியர்கள�டம், 
'சீக்கிரம்! சிறந்த ஆைடைய ெகாண்� வந்� அவ�க்� அண�வ�க்க�ம். அவர� வ�ரலில் ேமாதிரம் மற்�ம் 
காலில் ெச�ப்ைப ைவக்க�ம். 23 ெகா�த்த கன்ைறக் ெகாண்� வந்� ெகால்�ங்கள். வ��ந்� ைவத்� 
ெகாண்டா�ேவாம். 24 என் மகன் இறந்�வ�ட்டான், ம�ண்�ம் உய�ேரா� இ�க்கிறான்; அவர் காணாமல் 
ேபாய்வ�ட்டார். ' அதனால் அவர்கள் ெகாண்டாடத் ெதாடங்கினர் (�க் 15: 20-24). 
 
இந்த தந்ைத அவமானமாக நடந்� ெகாண்டார், ப�ேசயர்கள் நிைனத்தனர். இஸ்ேரலில் பன்றிகள் ேதைவ 
இல்ைல, மற்�ம் மகன் ஒ� ெதாைல�ர நாட்�ற்�ச் ெசன்றதாக இேய� �றினார் (வ. 13), எனேவ அவர் 
அண்ைட நாட்�ல் உள்ள �தர்கள் அல்லாதவர்கள் மத்திய�ல் இ�ந்தி�க்கலாம். அவர் எங்கி�ந்தா�ம், அவர் 
வ �ட்�லி�ந்� பல ைமல் ெதாைலவ�ல் இ�ந்தார் என்� நாம் ஊகிக்க ���ம். இந்த தந்ைத வ �ட்�ல் இ�ந்� 
ெவ��ரத்தில், காத்தி�ந்� தன� மகைன ேத�ம் கட�ள�ன் தந்ைதய�ன் படம். அவர� மகன�ன் பாவத்தில் 
ேகாபம் இல்ைல; இந்த தந்ைத தன� மகைன �ரத்தில் பார்த்தேபா�, அவ�க்� இ�ந்த ஒேர உணர்ச்சி 
இரக்கம். 
 
இரக்கம் என்ப� மற்ெறா�வ�ன் �ன்பத்ைதப் பற்றிய ஆழ்ந்த வ�ழிப்�ணர்� மற்�ம் அைத வ��வ�க்�ம் 
வ��ப்பத்�டன். தந்ைத தன� மகைனப் பார்த்த�டன், அவ�டம் ஓ�வதற்காக அவர் தன� ேமலங்கிய�ன் கீழ் 
ப�திைய எ�த்தார். மத்திய கிழக்கில், இ� ஒ� வயதான ��ம்பத் தைலவர் ெசய்யாத ஒன்�. அந்த ேநரத்தில் 
மக்கள் தங்கள் கால்கைளக் காட்�க் ெகாள்ளவ�ல்ைல, அவசரகாலத்தில் அல்ல� சண்ைடய�ன்ேபா� மட்�ேம 
ஒ� மன�தன் தன� ஆைடகைள எள�தாக நகர்த்�வதற்காக தன� ெபல்ட்�ல் மாட்�க்ெகாள்வான். தந்ைதய�ன் 



ெவட்கக்ேகடான நடத்ைத என்� அவர்கள் அைனவ�ம் நிைனத்தி�ப்பார்கள். இந்தக் கைத�டன் இேய� எங்ேக 
ேபாகிறார் என்� அவர்கள் அைனவ�ம் ேயாசிக்கத் ெதாடங்கினர், ஏெனன்றால் எந்தத் தந்ைத�ம் அப்ப�ச் 
ெசய்ய மாட்டார். இந்த தந்ைத, தன� மகன் வ �ட்ைட வ�ட்� வ�லகி இ�ந்தேபா� அவ�க்காக 
ேவதைனப்பட்டார். 
 
வயதான தந்ைத மன்ன�க்க மிக�ம் தயாராக இ�ந்தார், அவர் அந்த இைளஞ�க்� அவர� வார்த்ைதகைளப் 
ேப�வதற்கான வாய்ப்ைபக் �ட ெகா�க்கவ�ல்ைல. மார்ப�ல் இ�ந்� வார்த்ைதகைள எ�ப்பதற்� �ன்� 
தந்ைத இளம் மகைன ஏற்�க்ெகாள்கிறார். இந்த கைத ஒ� தந்ைத தன� மக�டன் மி�ந்த அன்ப�ல் இ�ப்பைத 
வ�வ�க்கிற�. ைபப�ள�ன் ஆங்கில கிங் ேஜம்ஸ் பதிப்ப�ல், "அவர் க�த்தில் வ��ந்� �த்தமிட்டார்" என்� 
��கிற�. அசல் கிேரக்க காலம், அவர் தன� மகைன தைடய�ன்றி �த்தமி�வதில் ஆடம்பரமாக இ�ந்ததால், 
அவர் ம�ண்�ம் ம�ண்�ம் தன� மகைன �த்தமிட்டார் மற்�ம் �த்தமிட்டார் என்ற உண்ைமைய 
ெவள�ப்ப�த்�கிற�. தந்ைதய�ன் மனதில் ைபயன�ன் �ர்நாற்றம் பற்றி இன்�ம் சிந்தைன இல்ைல. அவைரப் 
பார்த்ததில் அவர் மிக�ம் மகிழ்ச்சியைடந்தார்! மகன் தன� மனந்தி�ம்�தைல ெவள�ப்ப�த்�வதற்� �ன்� 
தந்ைத தன� இரக்கத்ைத ெவள�ப்ப�த்தினார். இந்த வார்த்ைதகள் கட�ள�ன் தய� மற்�ம் அவ�ைடய 
அன்ப�லி�ந்� வ�லகி இ�ந்தவர்க�டன் சமரசம் ெசய்ய தயாராக இ�ப்பைத ேப�கிற�. இ�தியாக, அந்த 
இைளஞன், அ�ைகய�ன் ேபா�, அவன் தயா�த்த தன� ேபச்சின் ஒ� ப�திைய ெவள�ேயற்ற ��கிற�. 
"அப்பா, நான் ெசார்க்கத்திற்� எதிராக�ம் உங்க�க்� எதிராக�ம் பாவம் ெசய்ேதன். நான் இன� உங்கள் மகன் 
என்� அைழக்கப்ப�வதற்� த�தியற்றவன்” (வ. 21). 
 
இ�ப்ப��ம், தந்ைத அவைரத் �ண்�த்�வ�ட்�, தன்�டன் இ�க்�ம் ஊழியர்கள�டம் சில வ�ஷயங்கைளக் 
ெகாண்�வர ேப�கிறார். 
 
ேகள்வ� 5) இேய� இந்த உவைமைய �ன்ைவத்தேபா�, ஏன் தந்ைத மகன�டம் ஓ�கிறார், கட�ள�ன் �ணத்தின் 
எந்த அம்சத்ைத இ� காட்�கிற�? மக�க்காக என்ன �ன்� வ�ஷயங்கள் ெகாண்� வரப்பட்டன, 
கிறிஸ்தவர்களாகிய இந்த வ�ஷயங்கள் எைத ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்�ம் என்� ந�ங்கள் நிைனக்கிற�ர்கள்? 
 
அவர்கள் "சிறந்த அங்கிைய" ெகாண்� வரச் ெசான்னார்கள். கிேரக்க உைரய�ல் இங்ேக ஒ� இரட்ைட 
�க்கியத்�வம் உள்ள�, அதாவ�, அங்கி, அந்த �தன்ைம அங்கி. நாங்கள் இங்ேக ேகாட் பற்றி ேபசவ�ல்ைல; 
இந்த அங்கி மகன் ம�யாைதக்��ய இடத்திற்� ம�ட்கப்பட்டைதப் பற்றி ேப�கிற�. இ� பாவத்தின் 
பன்றிக்�ட்�ைய உள்ளடக்கிய ந�திய�ன் ேமலங்கிையப் பற்றி ேப�கிற�. ேமாதிரம் அதிகாரம் மற்�ம் 
வழக்கறிஞ�ன் அதிகாரத்ைதப் பற்றி ேப�கிற�. அந்த நாள�ல், உத்திேயாக�ர்வ ஆவணங்கள�ல் ைகெய�த்திட 
ேமாதிரங்கள் பயன்ப�த்தப்பட்டன. ெப�ம்பா�ம், ேமாதிரம் ஒ� தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்திய�, அ�, �டான 
ெம��க்�ள் தள்ளப்பட்டேபா�, ��ம்பத்தின் அதிகாரப்�ர்வ �த்திைர. ேஜாசப் பார்ேவான�ன் கனைவ 
வ�ளக்கியப�ன் எகிப்தின் தளபதியாக இரண்டாம் நிைலக்� உயர்த்தப்பட்டேபா� ஃபாேராவால் அத்தைகய 
ேமாதிரம் வழங்கப்பட்ட� (ஆதியாகமம் 41:42). 
 
 
நமக்�ம் கிறிஸ்�வ�ன் கி�ையகைளச் ெசய்ய எங்கள் கட�ளால் அதிகார�ம் அதிகார�ம் 
ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� (மத்ேத� 28: 18-20). மக�க்� காலண�கள் வழங்கப்பட்டன. எந்த அ�ைம�ம் 
காலண�கைள அண�யவ�ல்ைல, தந்ைத தன� மகைன ெவ�ங்கா�டன் ெசல்ல அ�மதிக்கவ�ல்ைல. அவர் 
ஒ� மகன், அ�ைம அல்ல. எங்கள் கால்கள் சமாதான நற்ெசய்தியால் �டப்பட்�ள்ளன (எேபசியர் 6:15), நாங்கள் 
கட�ள�ன் மகன்களாக ஆக்கப்பட்ேடாம் (1 ேயாவான் 3: 2). இந்த நா�க்காக ெகா�த்த கன்�க்�ட்�ைய 
ெகான்�வ�� என்� ேவைலக்காரர்கள் ெசான்னார்கள். இந்த தந்ைத கன்�க்�ட்�ைய ெம�வாக ெகா�த்�க் 
ெகாண்��ந்தார், எப்ேபாதாவ�, தன� மகன் எப்ேபா� வ �ட்�க்� வ�வார் என்� அவர் ெகாண்டா�வார். இைவ 
அைனத்�ம் வ �� தி�ம்�ம் அ�ைமக்� அள�க்கப்பட்ட க�ைண ப��கள் மற்�ம் மகத்�வத்திற்� 
ம�ட்ெட�க்கப்பட்டன. 
 
மகன் வ �� தி�ம்�வைத இேய� வ�வ�க்�ம் ேபா�, அவர் பாவ�கைள�ம் வ� வ�லிப்பவர்கைள�ம் அவர� 
�கத்தில் �ன்னைக�டன் பார்த்�க்ெகாண்��ப்பதாக நான் நிைனக்கிேறன், ஆனால் அவர் �த்த மகைனப் 
பற்றி ேபச ஆரம்ப�த்தேபா�, அவர் ப�ேசயர்கள் மற்�ம் ஆசி�யர்கைள எதிர்ெகாண்டார் சட்டம். 
 
�த்த மகன் 
 
25 இதற்கிைடய�ல், �த்த மகன் வயலில் இ�ந்தார். அவர் வ �ட்�ன் அ�ேக வந்தேபா�, இைச�ம் நடன�ம் 
ேகட்ட�. 26 அதனால் அவர் ேவைலக்காரர்கள�ல் ஒ�வைர அைழத்� என்ன நடக்கிற� என்� ேகட்டார். 27 
அவர் பதிலள�த்தார், "உங்கள் சேகாதரர் வந்�வ�ட்டார், ேம�ம் உங்கள் தந்ைத ெகா�த்த கன்�க்�ட்�ைய 
ெகான்�வ�ட்டார், ஏெனன�ல் அவர் பா�காப்பாக�ம் நலமாக�ம் இ�க்கிறார்." 28 �த்த சேகாதரர் 
ேகாபமைடந்தார், உள்ேள ெசல்ல ம�த்தார். அதனால் அவர� தந்ைத ெவள�ேய ெசன்� அவ�டம் ெகஞ்சினார். 
29 ஆனால் அவர் தன� தந்ைதக்�, “இேதா! இத்தைன வ�டங்களாக நான் உங்க�க்காக அ�ைமயாக 
இ�ந்ேதன், உங்கள் கட்டைளகைள ம�றவ�ல்ைல. ஆய��ம் ந�ங்கள் எனக்� ஒ� இளம் ஆட்ைடக்�ட 
ெகா�க்கவ�ல்ைல அதனால் நான் என� நண்பர்க�டன் ெகாண்டாட ���ம். 30 ஆனால் உங்கள் ெசாத்ைத 
வ�பச்சா�களால் வ �ண�த்த உங்கள் மகன் வ �ட்�ற்� வ�ம்ேபா�, அவ�க்காக ெகா�த்த கன்�க்�ட்�ைய 
ந�ங்கள் ெகான்�வ��கிற�ர்கள் "'31"' என் மகேன, "தந்ைத �றினார்," ந�ங்கள் எப்ேபா�ம் என்�டன் இ�க்கிற�ர்கள், 
என்ன�டம் உள்ள அைனத்�ம் உங்க�ைடய�. 32 ஆனால் நாங்கள் ெகாண்டாட�ம் மகிழ்ச்சியாக�ம் இ�க்க 



ேவண்�ம், ஏெனன்றால் உங்கள� இந்த சேகாதரர் இறந்�வ�ட்டார் மற்�ம் ம�ண்�ம் உய��டன் இ�க்கிறார்; 
அவர் காணாமல் ேபாய்வ�ட்டார் மற்�ம் கண்�ப��க்கப்பட்டார் "(�க் 15: 25-32). 
 
இந்த மதத் தைலவர்கள் கட��க்காக வாழ்ந்தவர்கள�ன் ப�ரதிநிதிகள் என்� நிைனத்� தங்கைள 
ெப�ைமப்ப�த்திக் ெகாண்டனர். இேய� அவர்கைள எதிர்ெகாண்� �த்த சேகாதர�ன் அ���ைறைய 
வ�வ�த்தேபா�, அவர்கள் தங்கைள ஒ� கண்ணா�ய�ல் பார்க்க ஆரம்ப�த்ததாக ந�ங்கள் நிைனக்கவ�ல்ைலயா? 
 
ேகள்வ� 6) �த்த சேகாதரைரப் பற்றி உங்க�க்� என்ன ெத�கிற�? அவர� வார்த்ைதகள் மற்�ம் ெசயல்கள் 
அவர� �ணாதிசயத்ைதப் பற்றி என்ன ெவள�ப்ப�த்�கின்றன? 
 
நாங்கள் �தலில் ப�த்த� என்னெவன்றால், �த்த சேகாதரர் வயலில் இ�க்கிறார், தந்ைதய�டமி�ந்� 
ெதாைலவ�ல் இ�ப்பதற்கான ஒ� உ�வகம். இ� அவர� சேகாதரர் தி�ம்ப� வ�வ� பற்றி ெத�யா� என்� 
��கிற�. ஒ� வ��ந்� நைடெப�கிற� என்� தந்ைத யாைர�ம் களத்திற்� ெவள�ேய அ�ப்பவ�ல்ைல. 
�த்த சேகாதரர் தன� இைளய சேகாதரைனப் பற்றி சிறி�ம் கவைலப்படவ�ல்ைல என்பைத�ம், அதற்�ப் 
பதிலாக, அவர் தி�ம்ப� வ�வைதக் �றித்� அவர் ேகாபப்ப�வார் என்பைத�ம் அவர் அறிந்தி�ந்தார். தந்ைத 
ேவண்�ெமன்ேற �த்த மகன�டமி�ந்� தகவைல ைவத்தி�ந்தார், ஏெனன்றால் �த்த ைபயன் தன� இைளய 
சேகாதரைன ெவ�க்கிறான் என்பைத அறிந்த அவன� தந்ைத�டன் எந்த உற�ம் இல்ைல. 
 
தந்ைத இைளய மகைனத் ேத� ெவவ்ேவ� ேநரங்கள�ல் ெசன்றேபா�, �த்த சேகாதரர் அைதப் 
ெபா�ட்ப�த்தவ�ல்ைல. �த்த சேகாதரர் வ �ட்�ற்� ெசல்�ம் வழிய�ல் இைளய மகைனப் பார்த்தி�ந்தால், 
அவர் தன� தந்ைதையப் பார்ப்பதற்� �ன்ேப அவைர ம�ண்�ம் அ�ப்ப�ய��ப்பார். �த்த மகன் ெசால்வைத 
நாம் கிட்டத்தட்ட ேகட்கலாம்; "ந�ங்கள் தந்ைதைய�ம் ��ம்பத்ைத�ம் எப்ப� அவமானப்ப�த்தின �ர்கள் 
என்பைத ந�ங்கள் உணரவ�ல்ைலயா? ந�ங்கள் �ர்நாற்றம் வ ��கிற�ர்கள்! உங்கள் தந்ைத உங்கள் ம�� ேகாபமாக 
இ�க்கிறார்; ந�ங்கள் ெசய்த ப�ற� வ �ட்�ற்� வர ைத�யம் ேவண்டாம்!" இைவ அைனத்�ம் நம் தந்ைதய�ன் 
வ �ட்�ற்�த் தி�ம்ப நிைனக்�ம் ேபா� சாத்தான் நம் கா�கள�ல் கி�கி�க்�ம் வார்த்ைதகள். இந்த 
வசனங்கள�லி�ந்� நம் �ழந்ைதகைள கட�ள�டம் ம�ட்ெட�ப்ப� பற்றி ெபற்ேறார்களாகிய நாம் நிைறய 
கற்�க்ெகாள்ளலாம். 
 
ஒ� நாள் க�ன உைழப்ப�ன் ��வ�ல், �த்த மகன் வ �� தி�ம்ப�னான். இைச மற்�ம் வ��ந்� நடப்பைதக் 
ேகட்� அவர் ஆச்ச�யப்பட்டார். உடன�யாக சந்ேதகம், அவர் வ �ட்�ற்�ள் ெசல்ல மாட்டார். தந்ைத�டன் 
ச�யான உறவ�ல் இ�ப்பதில் உண்ைமயான மகிழ்ச்சி உள்ளவர்கள�டம் மதவாதிகள் எச்ச�க்ைகயாக 
இ�க்கிறார்கள். அவர் உள்ேள ேபாக மாட்டார், ஆனால் அதற்�ப் பதிலாக, என்ன நடக்கிற� என்� ஒ� 
ஊழிய�டம் ேகட்கிறார். அவர் பண�யாளர்கள�டம் இ�ந்�, "உங்கள் தந்ைத ெகா�த்த கன்�க்�ட்�ைய 
ெகான்�வ�ட்டார், ஏெனன�ல் அவர் பா�காப்பாக�ம் நலமாக�ம் இ�க்கிறார்" (வ. 27). தந்ைத பல மாதங்களாகத் 
தயார் ெசய்� ெகாண்��ந்த சிறப்� கன்�க்�ட்�ைய அ�த்�, �ப்ப� ைவத்�, ெகாண்டா�ம் பல நண்பர்கள் 
மற்�ம் அண்ைட வ �ட்டா�ற்காக ெச�க்கப்பட்�ள்ள�. 
 
 
கைதய�ன் இந்த கட்டத்தில், ப�ேசயர்கள் இ�தியாக கைதய�ல் சில அர்த்தங்கைளக் கண்டனர். தந்ைத இைளய 
மகைனப் ெபற்றார் என்ற �த்த மகன�ன் ேகாபத்ைதப் பற்றி அவர்கள் ேகள்வ�ப்பட்டனர். தந்ைதக்� எதிரான 
மனப்பான்ைமய�ல் �த்த மகன் நியாயமானவராக இ�ப்பைத அவர்கள் உணர்ந்தி�க்கலாம். �ட்டத்தில் 
இ�ந்த ப�ேசயர்கள், இைளய மகன் எந்த தண்டைன�ம் இல்லாமல் வ �� தி�ம்ப அ�மதித்ததில் அவர� 
ெவட்கக்ேகடான நடத்ைதைய தந்ைத பார்ப்பார் என்� எதிர்பார்த்தனர். இ�ப்ப��ம், அவர்கள் ஒவ்ெவா�வ�ம், 
நம்ப�க்ைக�டன், �த்த மக�ம், அவர� மனப்பான்ைம காரணமாக அவர� வ �� மற்�ம் தந்ைதைய ப��ந்தைத 
பார்க்க ஆரம்ப�த்தனர். சில ெமாழிெபயர்ப்�கள�ல் அந்த வார்த்ைத ம�ண்�ம் உள்ள�, அதாவ�, அவர் அவைர 
பா�காப்பாக�ம் நன்றாக�ம் ைவத்தி�க்கிறார், அல்ல� சில ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்�கள் ெசால்வ� ேபால் 
அவைர மகிழ்ச்சி�டன் ெபற்�ள்ளார். அவர்கள் �ன்� உவைமகள�ன் அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில், "இந்த 
மன�தன் பாவ�கைள�ம் வ� வ�லிப்பவர்கைள�ம் ெப�கிறான்" (�க்கா 15: 2) என்� ேகட்�ம் அைனவ�க்�ம் 
வ�ஷயங்கள் ஒன்றாக வரத் ெதாடங்கின. இந்த உவைமகள் ஒவ்ெவான்ைற�ம் பற்றிய� மற்�ம் கட�ைளத் 
தவ�ர ப�ேசயர்கள் ம�� மட்�மல்லாமல், பாவ�கள் மற்�ம் வ� வ�லிப்பவர்க�க்�ம் கட�ள�ன் அற்�தமான 
அ�ள். 
 
�த்த சேகாதரர் ெப�ைம�டன் இ�ந்தார் மற்�ம் இந்த சில வசனங்கள�ல் "நான்," "நான்," மற்�ம் "என்" 
ேபான்ற வார்த்ைதகைளப் பயன்ப�த்தினார். வ�ல்லியம் பார்க்ேல, �க்காவ�ன் �த்தகத்தில் தன� 
வர்ணைனய�ல் ��கிறார்: 
 
1) அவர� அ���ைற அவர� தந்ைதக்� கீழ்ப்ப�ந்த ஆண்�கள் க�ைமயான கடைம மற்�ம் அன்பான 
ேசைவ அல்ல என்பைத காட்�கிற�. 
2) அவர� அ���ைற ப�தாபமின்ைம. அவர் தன� இைளய சேகாதரைர என் சேகாதரன் என்� 
�றிப்ப�டவ�ல்ைல மாறாக "உங்கள் மகன்" என்� �றிப்ப��கிறார். 
 
�த்த சேகாதரர் காணாமல் ேபான மற்�ம் இறந்த மகன் கண்�ப��க்கப்பட்� இப்ேபா� உய��டன் 
இ�ப்பதாக�ம், ��ம்பத்ைத ம�ட்ெட�த்ததாக�ம் ெகாண்டா�வதில்ைல. ப�ேசயர்கள் தங்கள் சேகாதரர் 
மற்�ம் சேகாத� இஸ்ேரலியர்க�க்� "பாவ�களாக" இ�ந்தைதப் ேபாலேவ, அவர் தன� சேகாதரைன 
�ற்றி�ம் ம�த்தார். தந்ைதய�டம் இ�ந்த அேத அக்கைறைய�ம் அன்ைப�ம் அவர் காட்டவ�ல்ைல. அவன் 



இதயத்தில் உள்ளைவ தந்ைதய�டம் ெகாட்�கிற�. 29 “ஆனால் அவர் தன� தந்ைதக்�, ‘இேதா! இத்தைன 
வ�டங்களாக நான் உங்க�க்காக அ�ைமயாக இ�ந்ேதன், உங்கள் கட்டைளகைள ம�றவ�ல்ைல” (வ. 29). அவர் 
ெசால்வைத நாம் ேகட்ப� என்னெவன்றால், தந்ைத �தந்திரமாக ெகா�ப்பைத சம்பாதிக்க அவர் இத்தைன 
ஆண்�களாக அ�ைமயாக இ�ந்தார் - அவ�ைடய பரம்பைர. அவர் ஏன் அ�ைமயாக இ�ந்தார்? இந்த 
மனப்பான்ைம அவ�ைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ப�ேசயர்கள�ன் இதயத்தில் இ�ந்த�. வ�தி 
அ�ப்பைடய�லான ேவைல �ைறைய ைவத்� கட�ைள மகிழ்வ�க்க ��யா�! "நம்ப�க்ைக இல்லாமல் 
கட�ைளப் ப��யப்ப�த்த ��யா�" (எப�ேரயர் 11: 6). ப�ேசயர்கள் தங்கள் நல்ல ெசயல்களால் பரேலாகத்தில் 
தங்கள் இடத்ைத சம்பாதித்ததாக உணர்ந்தனர், ஆனால் அவர்கள் கட�ள�ன் கி�ைபைய �ற்றி�ம் இழந்தனர். 
அவர்க�க்� க�ைண�ம் க�ைண�ம் ேதைவய�ல்ைல, அவர்கள் நிைனத்தார்கள். உங்கள் உத்தரைவ 
நாங்கள் ஒ�ேபா�ம் ம�றவ�ல்ைல! ந�ங்கள் என் நண்பர்க�டன் எனக்� வ��ந்� ெகா�த்ததில்ைல, அவ�ைடய 
அ���ைற. 
 
பல வ�டங்களாக தந்ைதய�ன் பண்ைணய�ல் இ�க்�ம் எங்க�க்�, �த்த சேகாதரன�டமி�ந்� நாம் என்ன 
கற்�க்ெகாள்ளலாம்? 
 
தந்ைதக்� "அ�ைமப்ப�த்�தல்" பற்றி நாம் கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம் (வ. 29). நாம் ெசய்�ம் ேவைலகள் 
தந்ைதக்� ெந�க்கமாக இ�ப்பதில் மகிழ்ச்சிக்� மாற்றாக இ�க்கக்�டா�. �த்த மகன் தன� மனப்பான்ைம 
பாவங்களால் தனக்�ம் தன் தந்ைத�க்�ம் இைடேய �ரத்ைத உ�வாக்கிய��ந்தார். அவர்கள் இேய�வ�ன் 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்� அமர்ந்தி�ந்தேபா�, �த்த மகன�ன் படம் ப�ேசயர்கள் மற்�ம் சட்ட ஆசி�யர்கள�ன் 
அ���ைறையக் காட்�ய�. சட்டத்தின் மிகச்சிறிய கட்டைளகைளக் கைடப்ப��ப்பதில் அவர்கள�ன் 
வ��வான கவனத்திற்காக கட�ள் அவர்க�க்� ஏதாவ� கடன்பட்��ப்பைதப் ேபால அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். 
இழந்தைதத் தன் வ �ட்�ற்�த் தி�ம்பப் ெப�வ� தந்ைதய�ன் ெப�ம் மகிழ்ச்சியாக இ�ப்ப� ேபால, பாவத்தின் 
அ�ைமகள் தந்ைதய�டம் தி�ம்�வைதக் காண்ப� நம� மிகப்ெப�ய மகிழ்ச்சியாக இ�க்க ேவண்�ம். நம்ைமச் 
�ற்றி�ள்ளவர்க�க்�ம் நம்ைம வ�ட்� ெவ� ெதாைலவ�ல் உள்ளவர்க�க்�ம் இ� நடப்பைதக் காண நாம் 
எப்ேபா�ம் உைழக்க ேவண்�ம். ஒ�வர் வ �ட்�ற்� வ�ம்ேபா� எப்ேபா�ம் ெகாண்டாட்ட மனப்பான்ைம�டன் 
இ�ப்ேபாம். 
 
32 வ� வசனத்தில் இேய� உவைமைய தி�ெரன நி�த்�ம்ேபா�, அவர்கள் அைனவ�ம் �க்கிலிடப்பட்டனர். 
அவர் அவர்கள�டம் வ�ட்�ச் ெசன்ற ெப�ய ேகள்வ�, "�த்த மகன் என்ன ெசய்தார்?" அவர் மனந்தி�ம்ப� 
அவ�டம் ெதாைலவ�ல் இ�ந்ததற்காக தன� தந்ைதய�டம் மன்ன�ப்� ேகட்டாரா? அவர் வ��ந்�க்�ச் ெசன்� 
தன� சேகாதரைர ��ைமயாக ஏற்�க்ெகாண்டாரா? ேகட்�ம் ஒவ்ெவா� ப�ேசயர்க�ம் தந்ைதய�ன் ெப�ம் 
மகிழ்ச்சியான� அவ�ைடய �ழந்ைதகைள அவர� வ �ட்�ற்� வரேவற்� நித்தியமாக ஒன்றாகக் 
ெகாண்டா�வைதக் காணத் ெதாடங்கிய�. அவர் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் வ�ட்�, எங்க�க்�ம், கைதைய ��க்க. 
இந்த க�ைண�ள்ள மற்�ம் இரக்க�ள்ள கட�ள் மற்�ம் தந்ைதய�டம் நாம் வ �� தி�ம்�ேவாமா? 
 
ப�ரார்த்தைன: தந்ைதேய, இவ்வள� மகிழ்ச்சி�ட�ம், அத�த அன்�ட�ம் எங்கைள வ �ட்�ற்� அைழத்�ச் 
ெசன்றதற்� நன்றி. நாம் எப்ேபா�ேம மற்றவர்கள�டம் நடத்தப்பட்ட வ�தத்தில் நடந்�ெகாள்ளலாம். ஆெமன் 
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