
இயேசுவின் சிலுவவப் பாவை 
சிலுவைப் பாவையின் பபாது, ைியானிக்கும் ஒவ்வைாரு ஸ்ைலத்ைின் ஆரம்பத்ைிலும் எழுந்து நின்று, 
பின்ைரும் வசபத்வை வசால்ைார்கள்: 
 
முைல்ைர்: ைிவ்ைிய இபயசுபை, உம்வை ஆராைித்து ைணங்கி, உைக்கு நன்றியறிந்ை ஸ்பைாத்ைிரம் 
வசய்கின்பறாம். 
அவனைரும்: அபைவனன்றால் உைது ைிவ்ைிய இரத்ைத்வைக் வகாண்டு இவ்வுலகத்வை ைீட்டு இரட்சித்ைீபர 
சுைாைி! 
ஒவ்வைாரு ஸ்ைலத்ைின் முடிைிலும் எல்பலாரும் இவணந்து பின்ைரும் வசபத்வைச் வசால்ைார்கள்: 
எங்கள் பபரில் ையைாய் இரும் சுைாைி, எங்கள் பபரில் ையைாய் இரும். ைரித்ை ைிசுைாசிகளுவைய 
ஆத்துைங்கள் இவறைனுவைய இரக்கத்ைினால் சைாைானத்ைில் இவைப்பாறக்கைைது! 
 
 
01 இயேசு மரணத்ைிற்குத் ைரீ்வவேிடப் படுகிறார் (மாற்கு 15:15) 
 
இபயசுபை உைக்கு ைரணத் ைீர்வையிட்ைைற்கான காரணம் ைிகவும் உறுைியில்லாைது. நீர் ைக்கவை 
ைவரயவறயின்றி அன்பு வசய்ைீர். துன்புற்பறாருக்கு உயிரூட்ைமும் அவைைியும் வகாடுத்ைீர். எல்வலக் 
பகாடுகைில் அல்லலுற்பறாவர ைாழ்ைின் ைத்ைிய பகுைிக்கு இட்டுச் வசன்றரீ். இது பைைியிலிருந்பைாவரப் 
பயமுறுத்ைியது. பிலாத்து உைது உண்வை நிவலவய அறிந்ைிருந்தும் ைன் பைைியினிைித்ைம் உைக்கு ைரண 
ைண்ைவன ைிைித்ைான். 
 
எண்ணற்ற ைக்கள் உலவகங்கும் சிவறப்படுத்ைப் படுகிறார்கள் - சுட்டுக் வகால்லப் படுகிறார்கள். வகாடிய 
அைக்கு முவறக்வகைிராகவும் அத்ைியாைசிய ைனிை உரிவைகளுக்காகவும் ைாழ்ைின் அடிப்பவை - அைசிய 
பைவைகளுக்காகவும் பபாராடி ைடிகிறார்கள். இவை அறிந்ைிருந்தும் ஆட்சியிலுள்பைார் ைம் வபயர் 
பைைிக்காக ஏைைறியாை அப்பாைி ைக்கவை ைவறத்தும் வகடுத்தும் அழித்தும் ைருகிறார்கள். 
 
இந் நிவலயிலும் இைனால் பநரடிப் பாைிப்புக்குள்ைான இைர்கவை பநசிக்கும் அன்பு வநஞ்சங்களும் 
உறைினர்களுபை இைற்காக குரல் வகாடுக்கிறார்கள்- அழுது சத்ைைிடுகிறார்கள். 
 
அப்பாைி ைக்கள் உம்வைப் பபாலபை பலிக்கைாக்கைாகிறார்கள். இவை அறிந்தும் நாம் அவைைியாக 
ஊவைகைாக இருக்க பைண்டுைா ? 
 
02 இயேசு அவைவராலும்வகவிடப் பட்ட நிவைேில் சிலுவவவே ஏற்கிறார் (யோவான் 19:17) 
 
என்றுபை உம்வை ைிட்டுப் பிரிபயாம் என்பறாவரல்லாம் எங்பக இபயசுபை? இைர்கவைல்லாம் உைக்கு 
ைிசுைாசைாக நடித்ைைர்கைா? வபண்களும் ஆண்களும் அவனைரும் உம்வை ைிட்டு ஒபரயடியாக ஓடி 
ஒழிந்து ைிட்ைனபர! நீர் அங்பக அைைானத்ைிற்கும் ஏைனத்ைிற்கும் நைினத்ைிற்கும் வைட்கத்ைிற்கும் 
உரியைராகத் ைாழ்த்ைப் பட்ை நிவலயில் ைனியனாகச் சிலுவைவய ஏற்றுக் வகாண்டீபர ! 
 
ைனிவையும் ைனிவைப்படுத்ைப் படுைலும் எம்வைச் சுற்றி ைிவரைாக சுழன்று ைைரும் பநாய்கள். உைைியல் 
பநாய்கள், ைருந்துகள் கண்ைறியப்பைாை சார்ஸ் பபான்ற ைிபநாை பநாய்கள், எய்ட்ஸ் பபான்ற வகாடூர 
உயிர்க்வகால்லி பநாய்கைினால் ைிகவும் பாைிக்கப் பட்ைைர்கள் மூன்றாம் உலக ைறுவையில் ைாடும் 
ைக்கபை. இைர்கள் ஒருைவரவயாருைர் ைாங்கிக்வகாள்ை ைசைியற்ற வைறுவையின் பாலங்கள். 
இைர்கைிவைபய உயிர்ைாழ்ைைற்கான சக்ைியற்ற ைைிர்க்க முடியாை ைரணப் பபாராட்ைம். ைபயாைிபர் 
ைனபநாயாைர் ஊனமுற்பறார் ைாய்ப்பபறாபனார். எைது வைற்றிகள் இைர்கவை பநாக்கிய எைது 
பார்வைகவை ைவறக்கிறது. நாம் ஓடி ஒழிந்து வகாள்கிபறாம். 
 
இபயசுபை எைது பைவைகைில் நாம் ஒருைவராருைருைன் இவணக்கப் பட்டுள்பைாம். இத் பைவைகைின் 
பாலைாக ைாற எைக்கு ைனைாற்றத்வைத் ைந்ைருளும். 
 
 



03 இயேசு முைல் முவற சிலுவவேிைால் நசிக்கப்படுகிறார் (லூக்காஸ் 4:19) 
 
அவனைரும் பநரான பாவையிபல நிைிர்ந்து வசல்ல பைண்டுவைன்று நீர் ஆவசப்பட்டீர். அைற்காக 
உவழத்ைீர். 18 ைருைைாக முதுகு ைவைந்ை நிைிர முடியாை வபண்வண நீர் கண்ை பபாது அைவை உம்ைிைம் 
அவழத்து வைாட்டுக் குணைாக்கி நிைிர்ந்து நைக்க ைழி வசய்ைீர். இப்பபாது உைது முதுகு சிலுவையின் 
பாரத்ைால் நசுக்கப்படுகிறது. நீர் ைிழுந்து கிைக்கிறரீ். 
 
அன்பும் சைாைானமும் நிவறந்ை இவறைனின் அரசு ஏவழகளுக்குக் கிவைக்க ைங்கவைபய வகாடுத்து 
அயராது உவழத்ை சமூகத் வைாண்ைர்களும் ைனிை பநயமுள்ை இையங்களும் குருக்கள் துறைியரும் 
ஏவழகைின் ைனத்வைரியத்ைிற்காக ைங்கவையும் அைர்களுைன் இவணத்துக் வகாண்ைார்கள். ைக்கைின் 
ைாய்கவைக் கட்டிய கடிைாைங்கவை எடுத்வைறிய முவனந்ைார்கள். எத்ைவனபயா ஆயிரம் சமூகத் 
வைாண்ைர்கள் உலவகங்கும் பைிைிலில்லாைல் பலியாகி ைருகிறார்கள். இப்படிப் பலியாகும் ஆயிரைாயிரம் 
இையங்களுைன் இபயசுபை நீரும் உம்வை காரணைின்றிப் பலியிட்டீர். 
 
இபயசுபை எங்வகல்லாம் உயிர் ைாழும் உரிவை ைறுக்கப் படுகிறபைா அங்பக நாம் துணிந்து உரிவைக்காகக் 
குரல் வகாடுக்க உைது ைரத்வைத் ைாரும். 
 
04 ைாயும் மகனும் (லூக்காஸ் 2:51) 
 
உம் ைாய் உம்வைப் பார்க்கிறார். நீரும் அைவரப் பார்க்கிறரீ். உம்வை அைர் கருத்ைாங்கி ைடியில் ைாங்கிப் 
வபற்வறடுத்ைார். உம்வைக் கண்காணித்து ைைர்த்ைார். உைது எைிர் காலத்வைப் பற்றி ைன் இையத்ைில் 
எத்ைவனபயா கற்பவனகவை ைடித்ைார். ஐபயா இங்பக இந்ைக் பகாலத்ைில் ைன் ைகவனக் காண்கிறாள். 
அைரது வசாந்ை ைகன் பலாத்காரம் வசய்யப்பட்டு ைிசாரவணயின்றித் ைண்டிக்கப்பட்டு பாரிய 
அடிகாயங்களுைன் வகாடிய பைைவனயில் ைள்ைாடி நைந்து ைருகிறார். 
ைாய் ைன் ைனைில் புைிய நிவலப்பாடுகவை உள்வைடுத்துப் பார்க்கிறார். ைன் வசாந்ைக் குழந்வைக்கு உணவு 
இல்வலபய என்று வசால்ல பைண்டிய கட்ைாய நிவலயில் வைறும் வகயாக நிற்கும் பாைிக்கப்பட்ை ைாய். 
ைருைானம் வைாழில் ஏதுைின்றி குழந்வைக்கு ைருந்து ைாங்கத் துடிக்கும் ைந்வை. ைறுவையினால் 
ஊனமுறும் குழந்வைகவைப் பார்க்கத் துடிக்கும் வபற்பறார். இவை உலவகங்கும் ஒரு சில ைைவைகள் 
அல்ல ஓராயிரம் ைைவைகள் பைான்றி ைவறயும் நிஜங்கள். 
இபயசுபை இத்ைவகய ைனபைைவனயில் துடிதுடிக்கும் வபற்பறாருைன் எம் பங்கைிப்வபயும் பகிர்ந்து 
வகாள்ை உம்வை ைன்றாடுகின்பறாம். 
 
05 அன்ைிேைின் உைவி (மாற்கு 15:21) 
 
உைது கால்கள் இைறுகின்றன. சக்ைி சிறிது சிறிைாக ைலுக் குவறகிறது. சிலுவை பைலும் பாரைவைகிறது. 
உம்பைாடு வசல்லும் சிப்பாய்கள் அவைக் கண்கூைாகக் காண்கின்றனர். எனினும் எதுைிை உைைிவயயும் 
அைர்கள் பரிைாறத் ையாராக இல்வல. பைிலாக உைது பாரங்கவை சுைக்க யாபரா ஒரு அன்னியவனக் 
கட்ைாயப் படுத்துகின்றனர். அைனால் அவைத் ைாங்க முடியைில்வல. உைது சிலுவையின் சுவை 
அன்னியனுக்குப் புைிைல்ல. 
ஒரு அன்னியன் உைைி வசய்யக் கட்ைாயப் படுத்ைப் படுகிறான். இராணுை முகாம்கைில் கட்ைாயத்ைில் 
துன்புறும் அப்பாைி ைக்கள். குழந்வையின் பசி அழுவக ைாங்காது கைற்கவரயில் ைட்டி பிடிக்கச் வசன்ற 
ஏவழ ைீனைன். பவனயிலிருந்து கட்ைாயைாக இறக்கப்;பட்ை ஏவழ ைதுபான ைியாபாரி. ைடீ்டுத் 
பைாட்ைத்ைிபல காய்கறி பறிக்க முயன்ற ஏவழ ைிைசாயியின் இரண்டு பிள்வைகள். இைர்கள் 
முகாம்கைிபல கட்ைாயப் படுத்ைப் படுகிறார்கள். எைிரிவய அழிக்க ைசீப்பட்ை குண்டுகளுக்கு இவரயாகும் 
அப்பாைி ஜைீன்கள், வபற்பறாரின்றி, உறைின்றி, துடிதுடித்து ைடிகின்றன. 
அடிவைத்ைனம் ஒழிந்து ைிட்ைைாக பவறசாற்றினாலும் பைவல நாடுகைில் நிலவும் இன நிற வைறி - 
வைைிநாட்ைைர் வபறும் வைறுப்பான ைரபைற்பு. வகாடுவை இவறைா! 
 
இபயசுபை சிறுபான்வையினர் எல்லா இைங்கைிலும் நசுக்கப்படுகிறார்கள். நாம் அைர்கவை எைது சபகாைர 
சபகாைரிகைாகப் பார்க்க பாைிக்க ைனைாற்றம் ைாரும்.  
 



06 ஒழிந்து ககாண்ட சமூகத்ைில் கவயராணிக்காளின் துணிகர உைவி (மத்யையு 25:40) 
உைது முகத்ைில் இரத்ைம். உைது துன்பத்ைில் பங்கு வகாள்ை உண்வையிபலபய அங்கு யாருைில்வலயா? 
ஆம். ஒரு வபண் - அைள் துணிகிறாள். சிப்பாய்கைின் வைறியாட்ைத்வைத் துச்சவைன ைைித்து துணிவுைன் 
உம்ைிைம் ைருகிறாள். அைள் ைட்டுபை உைது காயப்பட்ை முகத்வை - இையத்வைப் பார்க்கிறாள். ஒரு 
துணியால் உைது முகத்வை ைிகவும் பரிவுைன் துவைக்கிறாள்.  
 
உலகின் பல பகுைிகள் ைரண்டு கிைக்கின்றன. பலரின் இையங்களும் கூைத்ைான். ைாழ்க்வக ஒரு சுவையாகி 
ைிட்ைது. உணைில்லாைல் இறப்பதுைன் ைற்வகாவல கூை வசய்து வகாள்கிறார்கள். இனப் பபாராட்ைத்ைிற்குள் 
சிக்குண்டு அல்லலுறுகிறார்கள். எப்படியான துன்பம் அைர்களுவையது! அைர்களுவைய இரத்ைம் பைாய்ந்ை 
முகத்ைிலிருந்து இபயசு எம்வைப் பார்க்கிறார்-அவழக்கிறார். அைர்கைின் உருைங்கள் இபயசுைின் 
உருைங்கபை. இபயசு துன்புறுபைாரின் சபகாைரன். ைல்லரவச ஆைிக்கம் வசய்யும் இையங்கள், ைரட்சியில் 
துடித்து ைாண்டு பபாகும் ஏவழ அடிவைகவை ஒரு ைிநாடி ஏவறடுத்துப் பார்ப்பார்கைா ? 
இபயசுபை அங்கு ைரண அைஸ்வையுறும் ைக்கைின் கண்கைிலும் இையத்ைிலும் அன்வபயும் ஏக்கத்வையும் 
காண எைக்கு ைரம் ைாரும். 
 
07 மீண்டும் நிைம் யநாக்கி சரிகிறார் (மத்யையு 6:11) 
ைைீி தூரைாகிக் வகாண்பை பபாகிறது. நிலம் கூை உம்வைத் ைாங்கைில்வல. நிலத்வை உம்ைால் உணர 
முடியாைபடி உைல் பைைவன. நீர் ைீண்டும் ைிழுகிறரீ். உைது ைாழ்நாள் பூராக ஒரு சிறு காணி வசாத்து 
ஏதுைின்றி ைாழ்ந்ைீர். இரைில் தூங்கக்கூை உைக்வகன ஒரு படுக்வக இருக்கைில்வல. நாைாந்ை உணவைத் 
ைரும்படி வசபிக்கக் கற்றுக் வகாடுத்ைீர். ைிகவும் கண்காணிப்பு நிவறந்ை ைந்வையும் பாதுகாப்பு நிவறந்ை 
ைாயுைாகிய உைது வசாந்ைத் ைந்வையாகிய இவறைனில் நம்பிக்வக வைக்கும்படி எைக்குப் படிப்பித்ைீர். 
அைபர அவனைவரயும் ஆைரித்துக் காக்கிறார்.  
 
நாட்டின் நிலைவனத்தும் வபரும்பான்வைக்பக வசாந்ைம் என்றால் எங்கிருந்து எைக்கு அன்றாை அப்பம் 
கிவைக்கும்? உலகின் சிற்றரசுகள், ைல்லரவச நம்பி ைாழும், ைாடும் காலம் என்றுைான் ைாறும்? நாைாந்ை 
உணவுத் ைைிப்பு ஏவழ ைிைசாயிகவை ைைீிக்குக் வகாண்டுைந்து ைிட்ைது. ஒரு சிறு நிலம் ைட்டும் ைரும்படி 
அைர்கள் வகஞ்சுகிறார்கள். அவைக் வகாடுத்ைால் பைைி பறிபபாய் ைிடும் என்று பயப்படுகிறது அரசு. இந்ை 
ையிற்றுத் பைவை சிறுைர் சிறுைியவர பபாராட்ை முவனக்கு இட்டுச் வசல்கிறது. ஏவனயைர்கவை 
பாைத்ைினூபை பணம்பண்ணத் தூண்டுகிறது. உணருைா வபரும்பான்வைகள் ? 
 
இபயசுபை எைக்கு எம் அன்றாை அப்பத்வைத் ைாரும். ைீைியான அவனத்தும் அடுத்ைைர்கைின் பைவைக்காகக் 
வகாடுக்கும் நல் ைனத்வைத் ைாரும். 
 
08 கபண்கள் ஓைமிடுகிறார்கள் (லூக்காஸ் 23:27) 
ைைீிபயாரங்கைிபல ஏவழப் வபண்கள். நீர் எவ்ைைவு தூரம் ஏைனம் வசய்யப் பட்டு துன்புற்றிருக்கிறரீ் 
என்பவை அைர்கள் காண்கிறார்கள். ஓலைிட்டு அழுகிறார்கள். உம்வை பகிரங்கைாக அறிக்வகயிட்ைைர்கள் 
இப்பபாது பயமுறுத்ைப் படுகிறார்கள் - பகிரங்கைாக வகது வசய்யப் படுகிறார்கள். இப் வபண்கள் ைங்கவைப் 
பற்றிக் கைவலப் பைைில்வல. உைது துன்பத்ைிற்காக அழுகிறார்கள். நீர் இைர்கைது துன்பைான 
எைிர்காலத்வை அறிந்து வகாள்கிறரீ். வபண்கபை எனக்காக அழ பைண்ைாம். உங்களுக்காகவும் உங்கள் 
பிள்வைகளுக்காகவும் அழுங்கள். 
 
உலவகங்கும் வபண்கள் முவறயிடுைைற்குக் காரணம் இருக்கிறது. கஸ்ைத்ைின் வபரும் பகுைி அைர்கவைபய 
வசன்றவைகிறது. குடும்பத்ைின் முழுப்பாரமும் வபண்கவைபய சுற்றிக் வகாள்கிறது. ஆண்கள் முகாம்கைிபல 
முைங்கிக் கிைக்கிறார்கள் அல்லது வகாவல வசய்யப் படுகிறார்கள். கலைரங்கைிலும் யுத்ைங்கைிலும் 
பபாராட்ைத்ைிலும் இறந்துபபாகும்; இையங்கவை நம்பி ைாழும் குடும்பங்கைின் நிவல என்ன? இைர்கைின் 
குழந்வைகைின் எைிர்காலம் பகள்ைிக் குறிகைாகி ைிட்ைன. வபாதுத் பைவைகைின் அத்ைியாைசியத்ைிபலபய 
ைனிைப் பபாராட்ைம் பிறக்கிறது. வபண்கள் குரல் வகாடுக்கிறார்கள். துன்புறும் ைக்கைின் ைற்பபாவைய 
ைாவபரும் சக்ைி வபண்கபை. 
 
இபயசுபை நாமும் இப் வபண்கவைப் பபால் சமூக நீைிக்கும் சுைந்ைிரத்ைிற்கும் குரல் வகாடுத்து நல்ல எைிர் 
காலத்வை உண்வையாக்க ைரம் ைாரும். 



 
09 வகவிடப்பட்ட நிவைேில் கீயழ விழுகிறார் - அடி அவர் யமல் விழுகிறது (மாற்கு 9:37) 
நீர் ைரணத்ைின் பிடிவய அண்டி ைிட்டீர். ைைீியிபல ைழீ்ந்து கிைக்கிறரீ். ஆைரைற்ற குழந்வைகள் பபால 
ைைீியிபல சரிகிறரீ். குழந்வைகள் உைக்கு முக்கியைானைர்கள். நீர் கவைத்ைிருந்ை பபாதும் குழந்வைகவை 
அரைவணத்து அன்பு காட்டினரீ். இைர்கைிபல உைது புைிய உலகத்வை அவைப்பைாக வைைிைாக வசான்னரீ். 
முகாம்கைிபல ைப்பாகப் பாைிக்கப்பட்ை குழந்வைகள் கற்பழிக்கப்பட்ை இைம் சிறுைிகள் பபாபல ைைீியிபல 
வைத்து சிப்பாய்கள் உம்வை சவைக்கிறார்கள். 
 
குண்டு ைசீ்சில் குழந்வைகள் துண்டு துண்ைாகப் பிய்த்வைறியப் பட்ைார்கள். வபற்பறாருக்கிவைபய தூங்கிக் 
வகாண்டிருந்ை குழந்வை வசல் அடியில் தூைாகிப் பறந்ைது. ஆயிரைாயிரம் குழந்வைகள் பிச்வசவயடுக்கவும் 
ைசைியின்றி ைடிகிறார்கள். பாதுகாப்பற்ற இைங்கைிபல பாதுகாப்புக்காக ஓடி ஒழிக்கிறார்கள். உலகின் பல 
நாடுகைில் பல சிறுைர் சிறுைியர் பைடிக் வகது வசய்யப்பட்டு ைானபங்கப் படுத்ைப்பட்டு வகாடூரைாகச் 
சித்ைிரைவை வசய்யப்பட்டு ைடிகிறார்கள். இவை வசய்பைர்கள் ஜனநாயகம் என்றும் சைைர்ைம் என்றும் குரல் 
வகாடுக்கிறார்கள். 
இபயசுபை குழந்வைகவைத் துன்புறுத்தும் சமூகம் அைர்கைின் எைிர்காலக் கனவுகவை நிவனத்துப் பார்க்க 
அைர்கைின் ைனக் கண்கவைத் ைிறந்ைருளும். 
 
10 உவடவேக் களவாடுகிறார்கள் (மத்யையு 27:35) 
இரக்கைின்றி உம்வை கவசயால் ைவைத்ைார்கள். இப்பபாது உைது இறுைிப் பாதுகாப்பான உைது உவைவயத் 
ைைக்கிவைபய பங்கிடுகிறார்கள். அங்பக நீர் நிர்ைாணைாக ைிகவும் கீழ்வைப் படுத்ைப்பட்டு நிற்கிறரீ். ஒரு 
ைரத்ைிலிருந்து இவலகவை வைட்டி கிவைகவை வைட்டி ைரத்வைபய வைட்டி இப்பபாது பைவரயும் 
பிடுங்குகிறார்கள். அந்ை ைரம் துடித்து ைடிகிறது. 
 
காடுகள் ைட்டுைல்ல, நாடுகளும் பைாட்ைங்களும்கூை குண்டு ைசீ்சினால் அழிக்கப் படுகின்றன. அைனால் 
கடும் ைரட்சி. ைவழயில்வல. காட்டிலுள்ை உயிரினங்கள் இறக்கின்றன. சிற்றாறுகள் குழங்கைிபல 
நச்சுத்ைன்வை வகாண்ை வசல் குண்டுகள் ைிழுைைனால் அவைப் பருகி ஏவழ ைக்களும் ஏவனய 
உயிரினங்கள் பிராணிகள் பூச்சி புழுக்களும் இறக்கின்றன. இது நாவைய சமுைாயத்ைிற்பக வபரும் 
பயங்கரத்வை உருைாக்கியுள்ைது. இவைப் பகிரங்கைாகச் சுட்டிக் காட்டிய பலர் வகாடூரைாகக் வகாவல 
வசய்யப் பட்ைார்கள். 
 
இபயசுபை ைக்களும் உயிரினங்களும் அவைைியான சூழலிபலபய உயிர் ைாழ முடியும். உயிர்கவை 
ைைிக்கும் ைனப்பக்குைத்வைத் ைர உம்வை இவறஞ்சுகிபறாம். 
 
11 சிலுவவேில் அவறேப் படுகிறார் (மத்யையு 6:24) 
அத்ைவன சக்ைிவயயும் பாைித்து உம்வை சிலுவையில் அவறகிறார்கள். உைது உயிர் ஊசலாடுகிறது. 
இருந்தும் நீர் ைனம் ைைரைில்வல. உைது இறுைித் துைி இரத்ைம் ைவர உைது வசய்ைிவய உைது 
இலட்சியத்வை நிவல நாட்டுகிறரீ். கைவுளுக்கும் ைீய சக்ைிகளுக்கும் நடுபை சிலுவையில் ஓர் பாலைாகத் 
வைாங்குகிறரீ். பைைி பணத்வை நீர் ஒரு பபாதுபை ைிரும்பியைில்வல. ைாழ்ைின் நிவறவை இறுைி ைவர 
பபாைித்ைீர். இவறைன் ைம் கைனிப்பில் ஒவ்வைாரு ைனிைனும் ைாழ்ைின் நிவறவை அவைய ைிரும்புகிறார். 
இைற்கு எைிராக வகாவலயாட்ைம் பபாடும் கும்பல் இவறைனுக்கு எைிராக கரபகாசம் வசய்து உம்வை 
சிலுவையில் ஏற்றுகிறார்கள். 
 
ைறுவையான ைைகிழக்கும் ைசைியான வைன்பைற்கும். இது எைக்குப் பரிச்சயைான வசாற்கபை. இது 
ைருைாைருைம் உக்கிரைவைந்து பின்பனாக்கி வசல்கிறது. ைை அவைரிக்க நாடுகள் ஐபராப்பிய நாடுகள் 
ஐக்கிய நாடுகள் சவப பபான்றன வகாடுக்கும் பாரிய நீண்ை காலக் கைன்கள் ஆயைக் வகாள்ைனவுக்கும் 
பாதுகாப்புக்குபை பாைிக்கப் படுகின்றன. வபாருைாைார மூலைனத் ைிட்ைங்கள் வைன்பைற்குப் பகுைிகளுக்கு 
ைட்டுபை உரியனைாகி ைிட்ைன. நாவை இக் கைன்கள் இலங்வகயின் அவனத்து ைக்கவையும் பாைிக்கப் 
பபாகிறது என்பவை வபரும் பான்வையினம் உணருைா? 
 
இபயசுபை இரு இனங்களுக்கு ஒரு அரசிைைிருந்து இரு பைறுபட்ை ைிட்ைங்கள். அரசிற்கு ைனைாற்றம் 
வகாடுக்க உம்வை பைண்டுகின்பறாம். 



 
 
 
12 சிலுவவேில் மரணம் (மாற்கு 15:37) 
 
உவைந்து பபான உலகம் பபால எந்ைத் ைற்காப்புைின்றி அைர்கைின் அைிகாரத்ைிபல சிலுவையில் 
வைாங்குகிறரீ். வநஞ்சில் வநருப்வப ைாங்கி சுைாசிக்கிறரீ். உம்ைிைம் எதுவுபை இல்வல. வைறுவையின் 
அைலம். அன்புக்கும் நீைிக்கும் பிறப்பிைைான நீர் அகைியாக அங்பக வைாங்குகிறரீ். பகிர்ந்துணர்ைின் (Solidarity) 
உச்சக்கட்ைைாக பகைலைான உைது சிலுவைச் சாைின் மூலம் துன்புறும் அவனத்துத் ைைிழருைனும் 
அைர்கள் துன்பத்வைப் பகிர்ந்து வகாள்கிறரீ். 
 
இருண்ை துன்பத்ைில் சிக்குண்டிருக்கும் பபாது, முகாம்கள் காடுகைிபல ைத்ைைிக்கும் பபாது, பட்டினியால் 
ைைீியிபல சாவுக்குப் பபாராடிக் வகாண்டிருக்கும் பபாது எம் துன்பத்வைப் பகிர்ந்து வகாள்ை இபயசு எம்ைிைம் 
ைருகிறார். ைிகவும் பகைலைான சிலுவைச் சாவை ஏற்றைன் மூலம் இைற்கு பைல் துன்புற இைைில்வல 
என்று நிரூபித்ைார். அங்கிருந்து எைக்கு அன்வபயும் நம்பிக்வகவயயும் அள்ைித் ைந்ைார். பழுதுபட்ை 
ஈழத்ைிற்கு புது ஒைியும் ைாழ்வும் இபயசுைிைைிருந்து ைருகிறது. 
 
இபயசுபை உைது வகாடிய துன்பத்ைின் மூலம் பகிர்ந்துணர்வை வைைிப்படுத்ைனரீ். நாமும் பகிர்ந்துணர்வை 
எம்ைிவைபய ைைர்க்க ைரம் ைாரும். 
 
 
 
13 நம்பிக்வகேின் விவள நிைம் ைாய் (யோவான் 12:24) 
 
உைது ைரணத்ைின் பபாது பயந்து ஒழித்துக் வகாள்ைாைல் முன்ைந்ைைர்கைில் உைது ைாயும் ஒருைர். 
குழந்வையாக அைள் ைடியில் புரண்டு ைிவையாடினரீ். இன்று உைது உயிரற்ற உைவல வகயில் ைடியில் 
ைாங்கி ைனபைைவனப் படுகிறாள். அைைது முகம் அவைைியின் பசாகத்ைில் துடிக்கிறது. உைது கைந்ை கால 
நிகழ்வுகவை அவசபபாட்டுப் பார்க்கிறாள். உைது ைந்வை உம்மூலம் இவ்வுலகிற்கு அனுப்பிய புைிய 
ஒைிவயயும் ைாழ்வையும் நீர் வைைிைாகக் வகாடுத்து ைிட்டீர் இவைப் புரியாபைார் பலர் நவகக்கிறார்கள் 
புரிந்து வகாண்ை உம் ைாய் துடிக்கிறாள். 
 
அநீைிவயயும் துன்பத்வையும் எைிர்வகாள்ை துணிவும் ைனத் வைரியமும் அைசியம். ஆனால் எம் 
சுகந்ைிரத்வை வைன்வறடுக்க இவைகபை முைற் படிகள் இவைப் பலர் இப்பபாது புரிந்து வகாள்ை 
ஆரம்பித்ைிருக்கிறார்கள். இருந்ைாலும்கூை, ைசைிக்காகவும் பைைிக்காகவும் அரசியல் காரணங்களுக்காகவும் 
இைர்கள் புரிந்தும் புரியாைது பபால நடிக்கிறார்கள். பாைிக்கப்பட்ை ைக்கைின் முழுவையான ஒன்று பட்ை 
சுகந்ைிரத்வை வைன்வறடுக்க இைர்கள் துணிவும் ைனத்வைரியமும் வபறுைார்கைா? 
 
இபயசுபை அநீைிவயயும் துன்பத்வையும் எைிர் வகாள்ை எைக்கு ைனத் துணிவைத் ைாரும். துன்பத்ைில் 
ைாடும் அப்பாைி ைக்கவை பநாக்கி எம் ைனக் கண்கவைத் ைிருப்பியருளும்.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
14 இருள் - அடக்கம் (மத்யையு 27:59) 
 
அைர்கள் உம் உைவல நிலத்ைிற்குக் காணிக்வகயாக்க துணியிபல சுற்றி ைிட்ைார்கள். பிணைாவை அடிக்க 
ஆரம்பித்து ைிட்ைது. துன்பத்ைில் சிக்குண்டு ைார்பில் அடித்து அழுகிறார்கள். ஆனால் இது ைிகவும் பிந்ைிய 
சிந்ைவன-ஞாபனாையம் அல்லைா? நீர் சில நாட்களுக்கு முன்னர் பகைலைாகக் வகது வசய்யப்பட்ை பபாது 
ஏன் இைர்கள் குரல் வகாடுக்கைில்வல? இப்பபாது உைது ைரணத்ைிற்குத் ைாங்கபை காரணம் என்று சிறிது 
உணருகிறார்கள். 
 
அணு உற்பத்ைி ஓபசான் பைலத்ைில் உருைாகியுள்ை பாரிய சிவைவுகள் அசிற் பாைிப்பினால் வபய்யும் ைவழ 
காட்டுத் ைீ நச்சுத்ைன்வையான வசல் ைாக்குைல் பிணங்கைினால் சிவைவுகள். அணுகுண்டுகளும், 
நியூக்கிைியர் ைிஷைாயுக்களும், வகாடிய குண்டு ைசீ்சுக்களும் இப்பூைியின் இயல்வபபய நிவலகுவலயச் 
வசய்துள்ைன. பூைியின் அழிவு அண்ைித்து ைருைைாக அைைானிகள் கூறுகிறார்கள். ைிஞ்ஞானம் இைற்வற 
வைல்லும் என்ற கூற்று வபாய்யாகி ைருகிறது. எைது சிந்ைவனயற்ற ைாழ்வு உலக நிவலப்பாட்வை 
ைிவரைாகப் பாைிக்கிறது. இருந்தும் யாரும் இது பற்றி குரல் வகாடுப்பைாக இல்வல. குரல் வகாடுத்தும் 
அவைக் பகட்கும் நிவலயில் ைல்லரசுகள் இறங்கி ைருைைாக இல்வல. 
 
இபயசுபை சுயநலம் ைறந்து அவைைியான உலகத்ைிற்காக - உலக சைாைானத்ைிற்காக குரல் வகாடுக்க ைரம் 
ைாரும். 
 
 
 
15 வாழ்விற்கு விழிப்பு (லூக்காஸ் 24:5) 
 
இபைா நீர் ைீண்டும் ைந்து ைிட்டீர். உம்முைன் ைாழ்ந்ைைர்கள் உம்வை அன்பு வசய்ைைர்கள் அவனைரும் 
உம்முைன் இருக்கிறார்கள். நீர் அப்பத்வைப் பிட்டுப் பகிர்ந்து உங்களுக்குக் சைாைானம் என்று வசால்லுகிறரீ். 
ைரணத்ைின் சக்ைிவயப் புைிய ைாழ்ைாகபை சைாைானத்ைின் மூலம் உவைத்வைறிந்து உம்வைப் 
பின்பற்றுபைாவரப் புதுப்பிக்கின்றரீ். உைது ைார்த்வையின் உண்வைவயயும் பலத்வையும் அைர்களுக்கு 
அனுபை hPைியாகக் வகாடுக்கிறரீ். நான் இன்றும் என்றும் உலக முடிவு பரியந்ைமும் உங்களுைபனபய 
இருக்கிபறன்.  
 
இபயசு இங்பக இருக்கிறார். அைருைன் அைவர அன்பு வசய்து அைருக்காக ைாழ்ந்து உயிர் துறந்ை 
அவனைரும் இருக்கிறார்கள். சமூகத் வைாண்டிலும் ஏவழகளுக்கான ைாழ்ைலிலும் ைங்கவை 
அர்ப்பணித்ைைர்கபைாடு இன்னும் பல இனிய இையங்களும் இபயசுபைாடு ைறீ்றிருக்கிறார்கள். அவனைரும் 
துன்புற்பறாரினதும் ஏவழகைினதும் சுைந்ைிரத்ைிற்காக எம் பங்வகயும் பகட்கிறார்கள். எைக்கு நம்பிக்வகயும் 
பலமும் இருந்ைால் அடுத்ைைர்களுக்காக, உயிரினங்களுக்காக, இயற்வகயின் அழிவுகளுக்காக இன்பற குரல் 
வகாடுப்பபாம் - பங்கைிப்பபாம். 
 
இபயசுபை உைது சுைந்ைிரம் சக்ைி அன்பு சைாைானம் மூலம் எம்வை நிரப்ப உம்வை இவறஞ்சுகிபறாம். 
 
 


