திருச்சிலுவைப்பாவதத் தியானம்
முன்னுவை
இறை யேசுவில் அன்புக்குரிேவர்கயே, தவக்காலத்தின் வவள்ேிக்கிழறைேில் நாம் இன்று
இருக்கியைாம்,

தவக்காலத்தின்

முக்கிே

நிகழ்வான

சிலுறவப்பாறத

வழிபாட்றை

துவங்குகின்யைாம். இம்ைானிைம் ைீ ட்புவபை தன்றனயே தந்றத இறைவனுக்கு தகனபலிோக
தந்த நம் ஆண்ைவர் இயேசுவின் அன்பின் பாறதேில் பேணிக்கேிருக்கின்யைாம். அன்யப
உருவான

இறைவன்

கன்னிைரிேின்

திருவேிற்ைில்

ைனிதனாக

உருவாகி

இம்ைண்ணில்

பிைந்து அன்புக்கு சான்று பகர்ந்தார், ஏறழ எேிேவர்களுக்கு தன் வாழ்றவ முழுறைோக

அர்ப்பணித்து அவர்கேின் விடுதறலக்காக உறழத்தார். உன்றன அன்பு வசய்வறதப்யபால
உனக்கு

அடுத்திருப்பவறையும்

அன்பில்தான்

புதிே

சைத்துவ

அன்பு

சமூகம்

வசய்வாோக

அறைக்க

என்று

இேலும்

அறைகூவல்

என

தன்

புனித

விடுத்தார்.

வாழ்வால்

வைய்பித்தார். இன்றைே உலகம் இயேசு காட்டிே அன்பு வாழ்றவ ைைந்து சுேநலத்தில்
விழுந்து

வசால்லன்னா

துன்பத்தில்

வாடுகிைது,

அதற்க்கு

நீங்களும்

நானும்

சாட்சிகள்.

ைதத்தின் வபேைால், சாதிேின் வபேைால், வைாழிேின் வவறுப்புணர்வால், ஏறழ பணக்காைர்
ஏற்ைத்தாழ்வு, யதசப்பிரிவுகோல் யவறுபாடு, ஆண் வபண் உைவுகேில் உைசல், குடுைபத்தில்
விரிசல்

என

எண்ணற்ை

பிைச்சறனகறே

நாளும்

சந்திக்கின்யைாம்.

இத்தறன

முைண்பாடுகளும் அன்பற்ை வாழ்வினால் நிகழ்ந்தது ஊரும் உலகமும் அைியும். இவற்றை
நாம் கறேே யவண்ைாைா வாருங்கள் இயேசுவின் அன்பின் பாறத வழி நைப்யபாம்.

முதல் நிவை : அன்புக்கு தண்டவன
இவ்வுலறக ஒயை வசால்லால் பறைத்த இறைவன் தன்னால் பறைக்கப்பட்ை ைனிதனின்
முன்னால் நீதி தீர்ப்புக்காக குற்ற்ைவாேி கூண்டில் நிறுத்தப்படுகிைார். பிலாத்து

ைனசாட்சிறே முழுவதும் ைழுங்கடித்த ைனிதன், தன் ைறனவிேின் மூலைாக அறத
புதுபிக்க வாய்ப்புக் கிறைத்தும், தன் பதவிக்காக அறத தவைவிட்ை ஒருவன். இயேசு

சாவுக்குரிேவன், எனயவ உயைாறைேர்கேின் உச்சபச்ச தண்ைறனோன அவைான சிலுறவ
சாவு வழங்கப்பை யவண்டும் என்று யூத சங்கம் முழுறையும் முேற்சித்தது, வைிேவரின்

குைலான இயேசுறவ வகான்று எேிேவரின் வாழ்றவ இருளுக்குள் தள்ே வைாத்த அதிகாை
வர்க்கமும் எத்தனித்தது. சாவுக்காக இயேசு ஒருயபாதும் அச்சைறைேவில்றல ஆனால்

அன்பு வாழ்வுக்கு கல்லறை கட்ை யவண்டும் என்ை அவர்கேின் வசேல் அவறை ைிகவும்
வருத்திேது. பதவிக்காக நீதிறே வகான்று இயேசு சிலுறவ சாவுக்குரிேவர் என்ை தீர்ப்பு
எழுதினான் பிலாத்து.

பிலாத்து ைறைந்தாலும், இன்றும் நீதிறே வகால்லும் பிலாத்துக்கள் இருக்கத்தான்

வசய்கின்ைனர். இவற்றை வாய்மூடி ைவுனிோக வவறும் பார்றவோேர்கோக வாழும்
நாமும் பிலாத்துக்கள் என்பறத ைைக்கயவண்டும். நீதி ஒவ்வவாரு நாளும் பல்யவறு

இைங்கேில் தூக்கு யைறை ஏற்ைப்படுகிைது, அநிோேைாக சாதாைண ைக்களுக்கு அநீதி
இறழக்கப்படுகிைது. நைது அறைகூவல் என்ன? ஏறழகளுக்காக நைது ைனம் இைங்குகிைதா ?
குடும்பங்கேில் எவ்வாறு நீதி வாழ்கிைது ? இயேசுவின் சிலுறவ ைைணத்துக்காக கலங்கும்
நாம், அநிோேைாக தண்டிக்கப்படுயவாருக்காக குைல் வகாடுத்திருகின்யைாைா? இல்றல
அவர்களுக்காக ஆதங்கபட்டிருகின்யைாைா? சிந்திப்யபாம்
சசபம்
அன்யப உருவான இறைவா! எம்ைில் ைனிதம் ைலர்ந்திை நீர் காட்டிே அன்பு வாழ்வில்
நாங்கள் என்றும் நைந்து உலகில் நீதிறே நிறல நாட்ை வைம் தாரும் ஆவைன்.

இைண்டாம் நிவை: அன்பின் ததாளில் உைகம்
தன்றனயே இறைவனின் ைகன் என்று வசால்லிக்வகாண்டு இறைவனுக்கு இழுக்கு

யசர்த்தவன் என்ை குற்ைசாட்டுக்கு ஆோகி சிலுறவ ைைணதண்ைறன வபற்ைார் இயேசு.
ைாசற்ை இயேசுவின் யதாேில் பாைைான சிலுறவ சுைத்தப்பட்ைது, ஆம் உலகத்தின் பாவம்
அறனத்தும் ைனுைகனின் யதாேில். குற்ைைற்ைவறை குற்ைவாேிோக்கி வகாடூைைான

சாவுக்கு றகேேித்து றகவகாட்டி சிரித்தது அதிகாை வர்க்கம், இருப்பினும் இயேசுவின்

முகத்தில் ைட்ைற்ை ைகிழ்ச்சி, காைணம் தன் வகாடிே சாவால் பாவத்துக்கும் சாவுக்கும்
சாவுைணி அடிக்கயபாகியைன் என்பதால். இயேசு துணிந்து, வலிந்து சிலுறவ ைைத்றத
ஏற்றுக்வகாள்கிைார்.

இறைவன் தான் பறைத்த நீச ைனிதனின் ஈயைற்றுத்துக்காக தன்றன முழுறைோக தரும்

அன்பு அேப்பரிது, இறததான் புனித அகஸ்தீனார் கூைினார், அடிறைறே ைீ ட்க ைகறனறே
அேித்த அேப்வபரிே அன்புவபருக்யக என்று இறைவனின் அன்றப யபாற்றுகிைார். இன்று

நைது அன்புப்பணி எவ்வாறு இருக்கிைது, வகாடுத்த பணம், வபாருள் உதவிக்கு பாதறககள்
றவத்து விேம்பைம் யதடி தம்பட்ைம் அடிக்கும் நிறலதாயன. இயேசு யகட்பது பணம்,

வபாருள் தாண்டி உண்றைோன உைனிருப்பு, உைவு என்பறத ைைவயவண்ைாம். சமூகத்தின்
ஏற்ைத்திற்கு நைது அர்பணிப்பு யதறவ, பிைரின் யசாதறனேில் நைது உைனிருப்பு யதறவ
எனபறத உணருயவாம், அன்புள்ே ைனிதர்கோக வாழ்யவாயை சிந்திப்யபாம்
சசபம்
இைக்கம் ைிகுந்த இறைவா! நாங்கள் ைீ ட்பு வபை உம்றையே எங்களுக்கு முழுறைோக தந்தீர்,
அதுயபால நாங்களும் எைது உைவுகேின் வாழ்வுக்கு முழுறைோக அர்பணிக்க வைம் தாரும்
ஆவைன்.

மூன்றாம் நிவை: அன்பின் பாவதயில் முதல் சறுக்கல்
இயேசுவுக்கு இருப்பது யதால்வலியோ அல்லது உைல்வலியோ அல்ல ைாைாக ைனவலி,

ைனிதரின் ைாைாத குணம் தரும் ைனவலி. அன்பு அன்பு வசய்ேபையவண்டும் என்ைார் புனித
அசிசி பிைான்சிஸ், ஆம் அந்த அன்பு இயேசு யபாதித்த நற்வசய்தி வாழ்யவ, மூன்று

ஆண்டுகள் இதற்காகயவ கிைிஸ்து தனது வாழ்றவ அர்பணித்து ைனிதர் உண்றைோன
ைகிழ்ச்சி வபை உதவினார். ஆனால் ைனிதயைா கிைிஸ்துறவ ைறுத்து இழிவான வழிேில்

கிறைக்கும் சிற்ைின்பத்திற்கு அடிறைோகும் நிறலக்கண்டு இயேசு கலங்கினார். கலியலோ
வதாைங்கி வேருசயலம் வறை இயேசு உண்றைறே உைக்க யபாதித்தார் ஆனால் ைாைாத
ைனிதரின் நிறலக்கண்டு இயேசு தடுைாறுகிைார், அதுயவ இந்த சறுக்கல். சறுக்கல்தான்

ஆனால் இயேசு விழுந்து கிைக்கவில்றல, ைாைாக எழுந்து சிலுறவ சுைக்கிைார், ைனிதர்
குணம் ைாறும் அங்யக ைனம் வாழும் என்யை!

அன்புக்குரிேவர்கயே! நைது ைனமும் குணமும் எவ்வாறு? நம்ைில் நம்பிக்றக றவத்து

நம்றை பறைத்த இறைவன் முன்யனைி வசல்கிைார், நாம் பிைரின் வலிறே யபாக்க துறண
வசய்கின்யைாைா அல்லது பிைர்க்கு வலிறே ஏற்படுத்துகின்யைாைா? இன்றைே உலகம்

காேங்கள் நிறைந்து காணபடுகிைது, அக்காேங்கறே குணைாக்குவது ோர், நாம்தான் நைது
நம்பிக்றகதான் என்பறத இயேசுவின் பேணம் நைக்கு உணர்த்துகிைது. விழுந்து கிைக்கைால்
எத்தறன ஈைர்பாடுகள் வந்தாலும் எழுந்து நைப்யபாம், காேைற்ை சமூகத்றத அறைக்க
வலுச்யசர்ப்யபாம்.
சசபம்

நம்பிக்றகேின் இறைவா! எங்கேது வாழ்றக பாறதேில் நாங்கள் யசார்வறைோைல்
துணிந்து என்றும் வசன்ைிை வைம் தாரும் ஆவைன்.

நான்காம் நிவை: அன்பின் சந்திப்பு
ஆண்ைவர் இயேசு தனது அன்பு தாய் புனித ைரிேன்றனறே சந்திக்கின்ைார், இது இைண்டு
உேிருள்ே அன்புக்கேின் சந்திப்பு. ஈறைந்து ைாதங்கள் தன் கருவியல இறைவனின்

வார்த்றதறே தாங்கி அதற்கு உருக்வகாடுத்து, இவ்வுலகிற்கு இயேசுவாக வழங்கினார்.
கருவிலும், கைத்திலும் ைார்பிலும் யபாற்ைி வேர்த்த ைகன் வகாடிே வறதக்கு உள்ோகி

சிலுறவ சுைந்து குற்ைவாேிோக ஊர் தூற்றும் நிறலக்கண்டு அன்றன ைரி பதறுகிைார்.

கண்ண ீர் கைலாய் நிறுக்கும் தன் அன்புத்தாேின் கைம் பற்ைிே இயேசு, அங்கு வார்த்றதகள்
இல்றல கண்கள் ைட்டுயை ஆறுதறல பரிைாைிக்வகாள்கின்ைன ஆனால் இதுதான்

இறைவனின் திட்ைம் என அைிந்து அறனத்தும் ைனத்தில் வபாதிந்து வபாங்கி அழுகிைார்
ைரிோ. ைகனின் பேணம் ஒரு அன்பு பேணம் என புரிந்த ைரிோ ஆறுதல் அறைகிைார்.

இன்றும் பல தாய்ைார்கள் கண்ணயைாடு
ீ
நிற்கின்ைனர், இவர்கேின் கண்ணருக்கு
ீ
இயேசு

யபால அன்பு பேணங்கள் அல்ல ைாைாக தைம் புைண்ை ைனித வாழ்வால், ைது, ைாது, பணம்,
தீவிைவாதம், திருட்டு என வாழ்றவ இழந்து நிற்கும் பிள்றேகேின் நிறலகண்டு. இன்று
பல வபற்யைார்கள் தங்கள் பிள்றேகளுக்கு படிப்பு ைற்றும் பல ஏற்ைங்கறே தை

முேலுகின்ைனர் ஆனால் கைவுள், ைனசாட்சி, அன்பு வாழ்வு எறதயும் தை ைறுக்கின்ைனர்
விறேவு சமூகத்தில் கறைபடிந்த ைனிதர்கறே உருவாக்குகின்ைனர். இங்கு யதறவ
இயேசுவின் வழி நைக்கும் ைனிதர்கள் தாய்ைார்கயே இறத அன்றனைரிோவிைம்
கற்றுக்வகாள்ளுங்கள்.
சசபம்
அன்பின் இறைவா! உம் தாய் ைரிேன்றனறேப்யபால நல்ல பிள்றேகறே நாங்கள் இந்த
சமூகத்திற்கு வழங்க அருள்தாரும் ஆவைன்.

ஐந்தாம் நிவை : அன்புக்கு கிவடத்த நட்பு
பாைைான சிலுறவ, முற்கள் நிறைந்த சாட்றை அடிேின் வகாடிே சித்தைவறத ஆகிவற்ைின்
காைணத்தால் இயேசுவின் திருவுைல் கிழிந்து வதாங்குகிைது, எங்யக இவர் கல்வாரி

யபாகும்முன்யப வழிேியல இைந்துவிடுவாயைா , சிலுறவ என்ை அவைான ைைணத்திலிருந்து
தப்பித்து விடுவாயைா என்ை அச்சம் உயைாறை வைர்களுக்கும்,
ீ
யூத குருக்களுக்கும்

யையலாங்கிருந்தது. தங்கேது திட்ைம் யதாற்க கூைாது என்பதற்காக, அங்கு யவடிக்றக
பார்க்க வந்த சீயையன ஊைாகிே சிைியோறன சிலுறவ சுைக்குைாறு

கட்ைாேப்படுத்துகின்ைனர். பனிவைண்டு திருத்தூதர்களுக்கும், எழுவத்திைண்டு சீைர்களுக்கும்

கிறைக்காத அைிே வாய்ப்பு இந்த ஏறழ விவசாேிக்கு கிறைத்தது. இயேசுவின் பரிதாபைான
நிறலகண்டு வருந்தி அவருக்கு உதவிை தானும் அவருைன் இறணந்து சிலுறவறே
சுைக்கிைார். வருந்தி சுறை சுைப்யபாயை வாருங்கள் என்னிைம் நான் உங்களுக்கு
இறேப்பாறுதல் தருகியைன் என்று வசான்ன ைனுைகன், சிைியோன் தரும் சிறு

இறேப்பாருதலினால் ைகிழ்கின்ைார். தனது துன்பைான யநைத்தில் எவ்வித றகைாறும்
எதிர்பாைாைல் வந்த யதாழறைறே நிறனத்து இயேசு உற்சாகைறைந்து ைீ ட்பு பேணத்தில்
முன்வசல்கிைார்

இன்றும் ைனிதம் உேிர் வாழ்வதற்கு சிைியோன் யபான்ை நல்ல உள்ேங்கள்தான் என்பறத

நாம் ைைவயவண்ைாம். இன்பத்தில் கூடி வகாண்ைாடும் பலர் துன்பம் வந்ததும் ஓடி ஒேிந்து
விடுவறத பார்க்கின்யைாம், அத்தகே ஈன குணம் ைனிதம் அல்ல என்பறத உணர்யவாம்,
உண்றைோன உைவுக்கு ைதிப்பேித்து, பணத்தால் வரும் கானல் உைவுகறே கறேந்து
ஏறழ, எேியோருக்கு தன்னலம் பாைாைல் உதவும், வவற்று விேம்பைங்கறே தவிர்த்து
உண்றைேில் உைவுக்கு றகவகாடுப்யபாயை.
சசபம்
இைக்கம் நிறைந்த இறைவா, யபாலிோன உைவிறன தவிர்த்து, உண்றைறே ைனதில் ஏற்ைி
துன்பத்தில் இருக்கும் அறனவருக்கும் என்னால் இேன்ை உதவிறே வசய்திை வரும்தாரும்
ஆவைன்.

ஆறாம் நிவை: அன்புக்கு மீ ண்டும் ஒரு ததாழவம
பூகம்பம் இறைே ஒரு இனிே வதன்ைல் இயேசுவின் முகத்றத வருடி வசன்ைது, ஆம்

வவயைானிக்காள் என்ை அந்த வபண் வதன்ைல் அன்று ஒரு அன்பு புைட்சி வசய்தது, இயேசு
சிலுறவ சுைந்து வசல்லும் பாறதேில் பலர் யவடிக்றகப்பார்த்தனர், சிலர்

யவதறனப்பட்ைனர், ஆனால் ோரும் ஏசுவுக்கு உதவ யவண்டும் என்ை துணிச்சலில்றல,
அந்த புைட்சிறே வவயைானிக்காள் வசய்து முடித்தார். இைத்தம், புழுதி படிந்த இயேசுவின்

முகத்றத வவயைானிக்காள் துறைத்தார், ைனுைகனுக்யக ைாவபரும் ஆறுதல் அேித்தார், அந்த
அன்பு ைனிதகுல ைகேிருக்கு, அன்பின் ஆண்ைவர் அந்த சிறுதுணிேில் தனது திருமுகத்றத
பதித்து பரிசேித்தார்.

வவயைானி க்காள் யபான்ை ைனிதரில் ைாணிக்கம் நைது ைத்திேிலும் உண்டு ஆனால்

அவர்கள் ஒருசிலயை என்கின்ையபாதுதான் வநருைலாக இருக்கிைது. பணம், பதவி, வலிறை
என்று சமூகத்தில் வசல்வாக்கு உறையோர் நம்ைில் பலர் இருந்தாலும், சமூக விடிேலுக்கு

உண்றைோக உறழக்க வருவதில்றல என்பதுதான் உண்றை. இயேசு விரும்புவது வவறும்
விசுவாசைில்றல ைாைாக யசறவ நிறைந்த விசுவாசம், அவர்களுக்கு ைட்டும்தான்

அவர்தரும் நிம்ைதி என்ை அன்பு பரிசு கிறைக்கும். வசல்வத்தில் புைண்ைாலும் அறத
இல்லாதவயைாடு பகிை ைனைில்றல என்ைால் நிம்ைதி ஒரு எட்ைக்கனியே, நம்ைால் இேன்ை
உதவிறே, ஏறழக்கும், நற்வசய்தி பணிவாழ்வுக்கும் அேிப்யபாம், ஏறழக்கு இைங்குவது
இயேசுவுக்யக இைங்குவது என்பறத உணர்யவாம். வலக்றக வசய்வறத இைக்றக

அைிேைால் இருக்கட்டும், இறத காணும் இறைவன் ைட்டுயை நைக்கு முழுறைோக
இைங்குவாயை!
சசபம் : அன்பின் இறைவா! எங்கோல் இேன்ை உதவிறே இச்சமூக விடிேலுக்கு வழங்க
வைம்தாரும் ஆவைன்.
ஏழாம் நிவை: அன்பின் பாவதயில் இைண்டாம் சறுக்கல்
ோறனக்கும் அடிசறுக்கும் என்பார்கள் இங்கு இறைைகனுக்யக அடிச்சறுக்குகிைது, ைீ ண்டும்
ஒருமுறை இயேசு சிலுறவேின் பாைத்தால் தான் பறைத்த ைண்ணில் சாய்கிைார். அவர்
தடுைாைவில்றல, ஆனால் நைது நேவஞ்சத்தால் புழுதிேில் தள்ேப்படுகிைார், ைனிதரின்

குணம் கண்டு பறைத்தவன் கலங்குகிைார். நாம் ைாந்தருக்கு வழங்கிே முழு சுதந்தைத்றத
தனது சுேநலத்திற்காக பேன்படுத்தும் நிறலகண்டு வருந்துகிைார், ைனிதர் இறைவனின்

சாேல் என்பறத ைைந்து அவர்கறே வகாத்து வகாத்தாக வகால்லும் ைனிதம் இழந்யதாறை
நிறனத்து துடிக்கிைார். உலகம் வசல்லும் பேங்கைவாத பாறத, ைனிதறை ைனிதர்

பழிவாங்கும் பாறத, ைக்கறே ஏைாற்ைி நைக்கும் எண்ணற்ை ஊழல்கள், ைனிதரிறையே
ஒற்றுறைேின்றை, சீைழிவுகறே யபாக்க ைனைில்லாறை வபண்ணடிறை, குடும்பத்தில்

அன்பின்றை, இறைவறன ைைந்து வாழ்வும் வகாடிே நிறலறை ஆகிே வகாடிே ைனித
சீைழிவுகறே நிறனத்து பதைித்தான் இயேசு இங்கு விழுகிைார்.

இன்று விழுந்து கிைப்பது இயேசு என்று சமூகம் என்பறத நாம் ைைவயவண்ைாம், இறத
சரிவசய்வது இயேசுவின் சீைர்கோகிே நாம்தான், அந்த கைறையும், வபாறுப்புணர்ச்சியும்
நைக்கு உண்டு என்பறத நாம் தட்டிகழிக்க கூைாது. இன்றைே பல சிக்கல்களுக்கு

காைணைாக இருப்பது நைது தடித்த வார்த்றதகள்தான், இறததான் வள்ளுவ வபருந்தறக
கூைினார், தீேினால் சுட்ைப்புண் உள்ோறும் ஆைாயத நாவினால் சுட்ைவடு என்று, நைது
நாறவ காப்யபாம், ைனிதரின் நலறன காப்யபாம். குடும்பத்தில் உள்ே சிக்கல்கறே

கறேயவாம், ஒருவர் ஒருவருக்கு ைதிப்பேித்து, குடும்ப ஒற்றுறைறே யபாற்றுயவாம்,

ஆண்ைவரின் வார்த்றதறே அன்றன ைரிறேப்யபால உள்ேத்தில் நிறுத்தி இல்லத்தில்
வாழ்ந்து சமூகத்திற்கு எடுத்து வசல்யவாம் அங்யக விழுந்து கிைக்கும் ைனிதறை றகதூக்கி
நிறுத்தி, விழுந்து கிைக்கும் இயேசுறவ தூக்கி விடுயவாயை !
சசபம் ஆறுதலின் இறைவா, சமூகத்தில் இருக்கும் எண்ணற்ை இழிவுகறே யபாக்க
என்றனயே நான் அேிக்க அருள்தாரும் ஆவைன்.

எட்டாம் நிவை: அன்புக்கு ஆதைவு
இயேசுவின் நிறலக்கண்டு, வேருசயலம் நகை வபண்கள் ைாைடித்து புலம்புகின்ைனர்.

பார்றவேற்ைவருக்கு பார்றவ தந்தவர், முைக்கவாத முற்ைவறை நைக்க றவத்தவர்,
எண்ணற்ை ஏறழகளுக்கு நற்வதாண்டு புரிந்தவர் அறனத்திற்கும் யைலாக இைந்தவறையும்

உேிர்ப்பித்தவர் அவருக்கா இந்த அவைான சிலுறவ தண்ைறன, வகாடிே சித்தைவறத என
யசாகத்தில் ஆழ்ந்தனர். ஆனால் யேசுயவா தனக்காக ைாைடித்து அழும் வபண்கேிைம், பச்ச
ைைத்திற்யக இந்த பாவைன்ைால் பட்ை ைைத்திருக்கு என்ன நிறலயோ, எனயவ உங்கள்
பிள்றேகளுக்காக அழுங்கள் என்கிைார்.

இயேசுவின் கூற்று முற்ைிலும் உண்றை, இன்றைே இறேயோர் இறைவறன ைைந்து, ஏன்
வபற்யைார்கள், குடும்பத்றதயும் ைைந்து தான் யதான்ைி தனைாக வாழ்வறத பார்கின்யைாம்.

உலக இன்பம், நண்பர் கூட்ைம், குடி கேிோட்ைம் யபாறத யபறத என வாழ்ந்து தங்களுது
எதிர் காலத்றத இழப்பறத பார்கின்யைாம். அவர்களுக்காக இறைவனிைம் அழுது, அவர்கள்
நல்வழிேில் புதிே வாழ்வுப்வபற்ைிை யவண்டுங்கள் என்கின்ைார். வசபயை இறைவனின்

இதேத்றத திைக்கும் சாவி என்று புனித தந்றத பியோ கூறுகின்ைார், ஆம் வசபத்தால்,
தபத்தால், உண்றைோன வாழ்வால் இறைவனின் ஆசீறை நைது பிள்றேகளுக்காக

வகாணர்யவாம், ஆற்ைல்ைிக்க சமூகத்றத, அன்புள்ே இறேயோறை, உண்றைோன நாறேே
உலறக இன்று எழுப்புயவாைா?
சசபம்

கனிவான இறைவா, எம் இறேயோறை ஆசீர்வதியும், அவர்கள் இயேசுவின் பாறதறே
வதரிந்து உண்றைேிலும், அன்பிலும் வழிநைக்க வைம்தாரும் ஆவைன்.
ஒன்பதாம் நிவை: அன்பின் பாவதயில் மூன்றாம் சறுக்கல்
ைீ ண்டும் ஒருமுறை சிலுறவேின் பாைத்தால் இறைவனின் ைகன் ைண்ணில் சாய்கிைார்,
ைனிதனின் பாவத்திற்காக புழிதிேில் விழுந்து கிைக்கிைார். அவறை வழித்திேது
ீ
நீங்களும்,
நானும்தான், நைது பாவம்தான், எனபறத உணர்யவாைா, பிைறை ைன்னிக்காத யபாது,

பிைருக்கு கேங்கம் கற்பித்தயபாது, பிைருக்கு இேன்றும் உதவாதயபாது, இறைவறன ைைந்து
உலக இன்பத்தில் திறேத்தயபாது, ைீ ண்டும், ைீ ண்டும் இயேசுறவ ைண்ணில்

விழ்த்துகின்யைாம். நம்றை பறைத்து, நைக்கு வாழ்வேித்து, காத்த இறைவனுக்கு நாம்
அேிக்கும் நன்ைி பரிசு இதுதானா, ைிகவும் யவதறனோனது. என் வார்த்றதகறே

நம்பாவிட்ைாலும், என் வசேல்கள் வபாருட்ைாவது நம்புங்கள் என்ைார், ஆம் அவைது

வசால்லும், வசேலும் ஒயை யநர்க்யகாட்டில் வசல்லும் ஆற்ைல் ைிக்கது, அவைது வாழ்வில்
வபாய் புைட்டுக்கு இைைில்றல, உண்றை, நன்றை, அன்பு இவற்றுக்கு ைட்டும்தான் இைம்,
அதுதான் ைனிதருக்கு ைகிழ்ச்சிதரும் பாறத என்ைார், எத்தறன யபருக்கு அவர் உறைத்து
யகட்ைது?
இயேசுவின் வார்த்றதறே நம்பாததால் நம் வாழ்வில் விறேந்தது என்ன? துன்பம்,

யவதறன, பிரிவு, யநாய், தனிறை என்பதுதாயன? பணம்,வபாருள், வசதி அறனத்தும்
இருந்தும் நிம்ைதி எங்யக? என்று குைல் நம் உள்ேத்தில் ஓங்கி ஒலிக்கவில்றலோ? ஆம்
அன்புைிக்கவர்கயே! உலகம் காட்டும் பாறதக்கு ைேங்கி, உங்கறேயும், உங்கள்

பிள்றேகறேயும், உங்கள் குடும்பத்றதயும் இழக்க யவண்ைாம், அவ்வாறு வசய்தால்
நைப்பது என்ன என்று நம்றை சுற்ைி நைக்கும் அவலங்கள் நைக்கு வதரியும். எனயவ

இயேசுவின் உேிருள்ே வார்த்றதக்கு வசவிைடுப்யபாம், பாவத்றத விலக்கி, நன்றைறே
நாடுயவாம், நிம்ைதி என்ை வவேிச்சம் நம் உள்ேத்தில் ஒேிரும் என்பறத உேைாை

நம்புயவாயை? விழுந்து கிைக்கும் இயேசுறவ நைது தூே வாழ்வால் தூக்கி நிறுத்துயவாைா?
சசபம்

அன்பின் இறைவா, பாவத்றத நீக்கி, நன்றைறே நாங்கள் என்றும் நாைவும், உண்றைேின்
ஒேிேில் உைக்கு என்றும் யசறவ புரிேவும் வரும்தாரும் ஆவைன்.

பத்தாம் நிவை: ஒளிவு மவறைற்ற அன்பு
ஆண்ைவரின் ஆறைகள் உரிேப்படுகின்ைன, ஆம் அவற்யைாடு யசர்த்து அவரின் யதாலும்

உரிக்கப்படுவதுதான் வகாடுறை. கறசேடிக்கும், எண்ணற்ை வகாடுறைகளுக்கும் உள்ோன
அவைது திருவுைல் இப்யபாது ஆறைகள் உரிேபடுவதன் மூலம், பல காேங்கள் ைீ ண்டும்
புதிதாய் திைக்கின்ைன. உேியைாடு ஆண்ைவரின் யதால் உரிக்கப்படுவதுதான் உண்றை,
அவறை நிர்வாணப்படுத்தி அவைானப்படுத்துகின்ைனர் ஆறைேில்லா ைனிதன் அறை

ைனிதன் என்கிைது பழவைாழி, இங்கு இந்த வகாடிே ைனம் பறைத்த ைனிதர்கள் அவறை ஒரு
உேிைாக கூை ைதிக்கவில்றல என்பதுதான் எதார்த்தம். ஏறழக்கு உடுத்திேவறை,

உணவேித்தவறை, உண்றைறே ைட்டும் வாழ்வால் உைக்க கூவிேவறை அவைானபடுத்தி
எள்ேி நறகோடுகின்ைனர், ஏேனம் வசய்து றகவகாட்டி சிரிக்கின்ைனர். ைனிதம்
முழுறைோக வகாண்ைவறை ஒரு விலங்றகப்யபால நைத்தி ைனிதத்றத காரி

உைிழ்கின்ைனர். அன்பு புைட்சிக்கு அவைானம் ைட்டும்தான் ைிச்ச வசாச்சைா? ைனிதரின்

ைிருதனத்றத குைித்து இயேசு கலங்குகின்ைார், ைனிதம் ைறையும் நிறலகண்டு யவதறன
படுகின்ைார்

ஓ ைனிதா இன்று எத்தறன வபண்கள் ைானபங்கம் படுத்தப்படுகின்ைனர், அவர்கள்
இல்லத்தில், யவறல வசய்யும் இைத்தில், வபாது இைங்கேில் நீ உணர்ந்தாோ? உன் தாய்,
தங்றக, ைகோக, ைற்ை வபண்கறே ஏற்க ைறுப்பதால் விறேயும் வகாடுறை என்பறத

என்றுதான் உணையபாகிைாய்? இறைவனின் வபாறுறைக்கு எல்றல உண்டு, அறத ைைந்தால்,
நைக்கும் என்ன என்பறதயும் நீ அைிவாய், பிைகு எதற்கு வைம்பு ைீ ைி பாவத்றதக்கட்டி

துன்பத்தில் விழுகின்ைாய், ோறையும் யகவல படுத்தாயத, யகவலைாக யபசாயத, அறத நீ
இயேசுவுக்யக வசய்கிைாய் என்பறதயும் ைைவாயத. நீயும் நானும் இயேசுவின் பிள்றே,
அவர் அவைானம் பட்ைது நைது ைானைான, ைரிோறதோன வாழ்வுக்குதான் எனபறத
ஒருயபாதும் ைைவாயத, ஒருவர் ைற்ைவறை ைதித்து, பிைரின் அந்தைங்க வாழ்வுக்கு

ைதிப்பேித்து அவர்கறே நல்வழி படுத்தும் வசேலில் ைட்டும் இைங்கி புதிே விடிேலுக்கு
வழிக்காட்டுயவாயை, அது ைட்டுயை சரிோன அன்பின் பாறத எனபறத உணர்யவாம்!
சசபம்
அன்பின் இறைவா நாங்கள் ஒருவர் ைற்ைவறை ைதித்து, ைனிதத்தின் ைாண்றபக் காத்து
வாழ்ந்திை வைம்தரும் ஆவைன்.

பதிதனாைாம் நிவை: அன்பிவன ஆணிகளால் துவளக்கின்றனர்
இயேசுறவ சிலுறவேின் ைீ து கிைத்தி மூன்று ஆணிகோல் அறைந்து அவறை அந்த

சிலுறவயோடு இறணக்கின்ைனர், இயேசுவின் நைம்புகள் அறுக்கப்படுகின்ைன, எலும்புகள்
முைிக்கப்படுகின்ைன, இைத்த நாேங்கள் எல்லாம் அறுந்து வதைித்து இைத்தம் பீைிட்டு

ஓடுகின்ைது. வசால்லன்னா துன்பத்தில் இயேசு ஒரு புழுறவப்யபால துடிக்கின்ைார், ைனித
உருவம் முற்ைிலும் சிறதந்து காணப்படுகின்ைார். ைனிதாபைற்ை அந்த உயைாறை வைர்களும்,
ீ
யூத குருக்களும் அவரின் இந்த நிறலகண்டு சிைிதும் பதைாைல் வகாண்ைாடுகின்ைனர்.

ஆணிகள் வகாண்டு அன்பு புைட்சிறே முைக்கிவிைலாம் என்று இைத்த வவைிபிடித்த அந்த
அதிகாைவர்க்கம் எத்தனிக்கிைது. உதவிகள் வசய்யத பழக்கபட்ை ஆண்ைவரின் புனித

கைங்கறே கூர்றைோன ஆணிகள் குத்தி கிழிக்க ைனுைகனின் குருதி ைண்ணில் ஆைாய்

ஓடுகிைது. கலியலோ வதாைங்கி வேருசயலம் வறை நற்வசய்திறே ஓய்வின்ைி பறைசாற்ைிே
காலுகளுக்கு ஆணிகள் வகாண்டு அணிகலன்கோ, அந்த ஆணிகள் அவரின் புனித

கால்கறே கிழித்துக்வகாண்டு சிலுறவயோடு இறணக்கிைது. இத்தறன வகாடுறைகள்
ைத்திேிலும் ைனிதா உனக்கு என் அன்பு என்றுயை உண்டு என முனுமுனுக்கிைார்
ஆண்ைவர்.

அன்புக்குரிேவர்கயே! ஏன் இத்தறன பாடுகள், ோருக்காக நைக்காக எனபறத உணர்யவாயை,
இயேசுவின் இைத்தயை இவ்வுலகின் ைீ ட்பு, கிைிஸ்துவின் வழிேின்ைி ைானிைருக்கு

ைீ ட்பில்றல, என்பது உண்றை என்பறத உணர்யவாைா? நம்முறைே பாவங்கள் இயேசுவின்

புனித இைத்தத்தால் கழுவப்படுகின்ைன, புதிே வாழ்றவ நாம் வபறுகின்யைாம். இன்றும்
எத்தனயோ ைக்கள் வகாடிே உைல் வலிக்கும், ைன வலிக்கும் உள்ோக்கப்படுகின்ைனர்,

நம்முறைே இைக்கைற்ை வசால், வசேல் பலரின் ைனறத குத்தி கிழித்தி ஆைா வடுறவ
ஏற்படுத்துகின்ைன. கடும்வார்றதகோல் இன்று பல குடும்பங்கள் வதிக்கு
ீ
வந்துள்ேன,

அப்யபாது எல்லாம் இயேசுறவயே குத்தி கிழிக்கின்யைாம் என்பறத என்ைாவது உணர்ந்தது
உண்ைா. பிைருக்கு ைதிபேிப்யபாம், குைிப்பாக யசாதறனோன யநைத்தில் யதாள்

வகாடுப்யபாம், துறண நிற்யபாம். வன் வசால் அகற்ைி இன் வசால்லில் இயேசுவுக்கு சிறு
ஆறுதல் தருயவாயை!
சசபம்
ஆறுதலின் இறைவா, பிைருக்கு துன்பம் தரும் வசால், வசேல் அகற்ைி, என்றும் உன்
வார்த்றதேின் வழிேில் வாழ வைம்தாரும் ஆவைன்.

பன்னிசைண்டாம் நிவை: அன்பிற்கும் உண்தடா அவடக்கும் தாழ்
இயேசு சிலுறவேில் ைரிக்கிைார், வாழ்வு தை வந்த வாழ்வின் நாேகறன இந்த வஞ்சக
உலகம் வகான்று, நீதிறே யவயைாடு சாய்த்து விட்ைதாக வகாக்கரிக்கிைது. எல்லாம்

நிறையவைிற்று என்ை நிறைவில், முப்பத்தி மூன்று வேதில் இயேசு தனது ஆவிறே தந்றத
இறைவனிைம் ஒப்பறைக்கிைார். இறை அைறச பாலஸ்தீனத்தில் அடித்தேைிட்டு, அறத
உலவகங்கும் எடுத்து வசல்ல சீைர்கறேயும் உருவாக்கி, அன்பான, உன்னதைான,

அறைதிோன, ஒற்றுறைோன உலகம் நாம் வசய்யவாம் என்ை நம்பிக்றகேில் இயேசு

சிலுறவேில் உைங்குகிைார். தான் பறைத்த உலகத்றத சீைறைக்க இயேசு எடுத்துக்வகாண்ை
பணி, ைகத்தானது, பாவம் யபாக்க, சாபம் யபாக்க, சாறவயும் நீக்க தன்றன முழுறைோக
நைக்கு தந்து அன்பின் ைறுபக்கம் அவயைதான் என்று நிருபித்துள்ோர். தந்றதயே என்றன
றகவிட்ைது ஏயனா என்று கதைினாலும், தான் எடுத்துக்வகாண்ை ைீ ட்பு பணிேிலிருந்து
எள்ேேவும் விலகாைல் அன்புப்பணி புரிந்தார். யசாதறனகறே கைந்து சாதறன

புரிந்துள்ோர், அநீதிறே வவன்று நீதிறே நிறலநாட்டியுள்ோர், அன்புவழி நைக்கும்

ோவருக்கும் விண்ணக வாசறல திைந்துள்ோர், இயேசுவின் ைைணத்தால் இறைவனின்
இைக்கம் நம்றை யநாக்கி இைங்கியுள்ேது.
அன்பானவர்கயே, நைக்காக ஆண்ைவர் இயேசு சிலுறவேில் ைரித்துள்ோர், பாவ வாழ்றவ
அகற்ைி தூய்றை வாழ்றவ நாம் நாைவும், அநீதிக்கு எதிைாக குைல் வகாடுக்கவும், ஏறழ
எேியோரின் காவலைாய் நாம் என்றும் இேங்கவும் வல்லவைாம் கிைிஸ்து தன்றனயே

சாவுக்கு உட்படுத்திள்ோர். இயேசுவின் ைைணம் புது வாழ்வுக்கான வதாைக்கம், சாறவ
வவன்று வவற்ைி வைாக
ீ
கிைிஸ்து உேிர்த்வதழுவார் அன்று நம் நம்பிக்றககளுக்கு புது
வடிவம் தருவார் எனபதுதான் எதார்த்தம். நைது யதால்வி, துன்பம், யசாகம், இழப்பு,

யவதறன அறனத்தும் இந்த ைைணத்யதாடு ைைணித்து விட்ைது என்பதுதான் உண்றை.
உண்றைக்காக கிைிஸ்து யபாைடிேதுப்யபால நாமும் முன் வையவண்டும், நம்பிக்றக

இழந்தவரின் வாழ்வில் நம்பிக்றக தீபத்றத நாமும் ஏற்றுயவாயை,! அன்புக்கு முடிவுயேது,
ைைணயைது, அது புதிே பரிணாைம் வபரும், இைறவ வவல்லும் பகலவனாய் அது விரியும் !
சசபம்

அன்பின் இறைவா, எந்த சூழ்நிறலேிலும் நாங்கள் நம்பிக்றக இழக்காைல், என்றும் உன்
வழிேில் யபாைாை யவண்டிே வலிறைறே வைம்தாரும் ஆவைன்.

பதிமூன்றாம் நிவை: சதாட்டிைில் அன்பு
இைந்த இயேசுவின் உைல் அவைது அன்பு தாேின் ைடிேில் வேர்த்தப்படுகிைது, உேிைற்ை
ைகனின் உைல் கண்டு உள்ேம் குைருகிைார் அன்றன ைரி. அன்று வானவன்

வார்த்றதேினால் புனிதைாக தனது உதைத்தில் உருவான இறைைகன், தன் இைத்தத்தின்
இைத்தம், தன் தறசேின் தறச, தன் அன்பு ைகன் நிறலகண்டு கதறுகிைார். அந்த

அன்புதாய்க்கு எவ்வாறு ஆறுதல் தைேிேலும், ோைால்தான் இேலும். பித்து பிடித்தவள்
யபால் இைந்த தன் ைகறன ைடிேில் யபாட்டுக்வகாண்டு புலம்புகிைார், என் ைகன்

இைக்கவில்றல, உைங்குகிைார் என்று அழுது ஒப்பாரி றவக்கிைார். பாவ ைாசற்ை தன்
ைகறன இந்த உலகம் வகான்ைறத குைித்து அவள் யகாபம் வகாள்ேவில்றல, இவ்வேவு
வகாடிே ைைணத்தின் மூலம்தான் ைானிைத்றத ைீ ட்க நீர் திருவுேம் வகாண்டீயைா என்று
யவதறனேில் அழுகிைார். அவள் கண்ணரின்
ீ
ஒவ்வவாரு துேிக்கும் நாம்தான் பதில்
வசால்ல யவண்டும், அறத நைது புனித வாழ்வால் அவளுக்கு ஆறுதல் தருவயத

நிோேைாகும். நம் பாவங்கள்தான் அவளுது ைகறன வகான்ைாலும், நம் ைீ து சிைிதும்

அவருக்கு வருத்தைில்றல, ைாைாக தன் ைகனின் ைைணத்தால் நாம் வபற்றுக்வகாண்ை அன்பு
வாழ்றவ யபாற்ைிக்காத்திை யவண்டும் என்றுதான் அவேது கண்ணர்ீ நைக்கு விடுக்கும்
அறழப்பு.

இன்றும் எத்தறனயோ தாய்ைார்கள் கண்ணயைாடு
ீ
வாழ்கின்ைனர், காைணம் அவர்கேின்
ைக்கள் அன்பு வாழ்றவ இழந்து, தான்யதான்ைி தனைாக வாழ்வதால். இன்றைே இறேே

உலகம், குடும்பத்றத ைைந்து, குைிப்பாக வேதான வபற்யைாறை ைைந்து, சுகயபாக வாழ்வில்
உள்ேனர், இதனால் இன்று பல வயோதிக வபற்யைார் தனிறைேிலும், முதுறைேிலும்,

யநாேிலும் வாடுகின்ைனர். பல வபற்யைார்களுக்கு பிள்றேகள் இருந்தும், இல்லாதவர்கோக
உள்ேனர். அந்த தாய்ைார்கேின் கண்ணருக்காகவும்
ீ
யசர்த்துதான் அன்றன ைரி

யவதறனப்படுகிைார். இருண்ை உலகில் வாழும் ைக்கயே, உலக இன்பத்றத விட்டு
வவேியே வந்து உண்றைோன ைகிழ்ச்சிறே வபறுங்கள், என் ைகனின் ைைணம் உங்களுக்கு
புதிே சிந்தறனறே தையவண்டும் என்கிைார். அன்பு வபற்யைாரின் காேங்கறே யபாக்க

ஒவ்வவாரு ைகனுக்கும், ைகளுக்கும் உரிறையும், கைறையும் உண்டு என்பறத உணர்யவாம்,
காலம் தாழ்த்த யவண்ைாம் கிைிஸ்து நைக்காக இைந்துள்ோர், அவைது உேிர்ப்பில் புது
வாழ்றவ வபற்யைாரும், பிள்றேகளும் வபறுயவாம். வபற்யைார் தங்கள் பிள்றேகறே,
இயேசுவின் ஒேிேில், வழேில், அன்றன ைரிேின் பரிந்து யபசுதலில் வேர்ப்யபாம்,
அப்யபாதுதான் காேங்கள் இல்லா உலறக அறைக்க இேலும். சிந்திப்யபாம் !
சசபம்

அன்பின் இறைவா, நாங்கள் ஒருவர் ைற்ைவரின் கண்ணறை
ீ
துறைத்து இறணந்து வாழ்ந்திை
வைம்தாரும் ஆவைன்.

பதினான்காம் நிவை : கருைவறயில் மீ ண்டும் அன்பு
இயேசுவின் புனித உைல் கல்லறைேில் அைக்கம் வசய்ேப்படுகிைது. அறைதிேில் ஆழ்கிைார்
இறைவனின் திருைகன், தந்றத கைவுள் தன்னிைம் ஒப்பறைத்த உலகத்தின் ைீ ட்பு பணிறே
வசவ்வயன முடித்து ஓய்வு வகாள்கிைார். யகாறழப்யபால இயேசு ைைணத்றத கண்டு
அஞ்சவில்றல, துணிந்து வசன்று சிலுறவ ைைணத்றத ஏற்று அறனவருக்கும்

நிறலவாழ்றவ உறுதிப்படுத்தியுள்ோர். இயேசுறவ வகான்று வாழ்றவ வழித்தி
ீ
விட்யைாம்
என அதிகாைவர்க்கம் வகாண்ைாட்ைத்தில் திறேக்கிைது, ஆனால் இன்னும் மூன்யை நாேில்
அவர்களுக்கு திண்ைாட்ைம்தான் என்பது வதரிேவில்றல. உண்றை ஒருயபாதும்

வழ்வதில்றல,
ீ
பகலவறன ோரும் றகோல் ைறைக்க இேலாது, கிைிஸ்து வவற்ைி வைாக
ீ
சாறவ வவன்று புதிே வாழ்வு தை உேிர்த்வதழுவார். இங்கு உைங்குவது விண்ணக விறத,
அது தன்றன ைண்யணாடு ைடிந்துள்ேது, தன்னலத்றத இழந்துள்ேது, ைீ ண்டும் விண்றண

காண விருச்சகைாக எழும். பாவ இருேகற்ைி, அகஒேி ஏற்றும், துன்பத்றத நீக்கி இனபத்றத
அருளும், அடிறை விலங்வகாடித்து சுதந்திை காற்றை அருளும்!

இயேசுவில் பாவம், சாபம், துன்பம், சாவு, அழுறக, யதால்வி என்பதில்றல, ைாைாக
புண்ணிேம், புதுறை, வாழ்வு, வவற்ைி என்பது ைட்டும்தான் இனி உண்டு. எத்தறன
துன்பங்கள் நம்றை சூழ்ந்தாலும், கிைிஸ்துவுக்குள் வாழ்யவார் எதிர்வகாண்டு

வவற்ைிவபறுவார். இனி நம் வாழ்வில் இருேில்றல, ஒேி ைட்டுயை, ஒேிோம் கிைிஸ்து
நம்றை அருள் வாழ்வுக்கு அறழத்து வசல்வார். கிைிஸ்துறவ நம்புயவாம், வாழ்றவ
துணிச்சயலாடு எதிர்வகாள்யவாயை
சசபம்
அன்பு இறைவா! நாங்கள் ஒருயபாதும் எங்கள் நம்பிக்றகறே உம்ைில் இழந்து விைாைல்
இருக்க வரும் தாரும் ஆவைன்.

முடிவுவை
என்னில் விசுவாசம் வகாள்பவன் இைப்பினும் வாழ்வான் என்பது இயேசுவின் வார்த்றத,
கிைிஸ்துவில் என்றும் ைைணைில்றல, ைாைாக வாழ்யவ நிைம்பிேிருக்கிைது. என்னில்
வாழ்பவர் இயேசுயவ என்ை புனித பவுலடிோரின் வார்த்றதறே தாைக ைந்திைைாக

வகாள்யவாம், சிலுறவ பேணத்யதாடு நைது திோனத்றத முடித்துவிைாைல் நம் அனுதின
வாழ்வுக்கு எடுத்து வசன்று அறத உேிர்வகாடுப்யபாம். கிைிஸ்து நம்ைில் வவேிப்பை

யவண்டும் அப்யபாதுதான் நாம் விரும்பும் அறைதி என்றும் நம்ைில் நிறலக்வகாள்ளும்.
அதற்கான ஆற்ைறல இறைவன் நைக்கு அருே, நாமும் பிைருக்கு துறண நிற்க

ஆண்ைவனின் ஆசியவண்டி நிற்யபாம். இயேசுவின் அன்பில் நம் வாழ்க்றக பேணத்றத
அறைப்யபாம். ஆவைன்.

