அன்பின் பாதை
திருச்சிலுதைப் பாதை தைாடக்க தசபம்
முைல் ைர்: தந்தத மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே, ஆபமன்!
எல் லலாரும் : இரக்கத்தின் ஊற் லற இதறவா, உம் திருமகன் இலயசுவின்
ொடுகதையும்

இறெ் தெயும்

நடந்துபென்ற

நாங் கை்

சிலுதவயின்ொததயிே்

நிதனவுகூர்கின்லறாம் .
அவதரெ்

பின்பென்று

அவர்
நடந்திட

நாங் கை் வந்துை் லைாம் . இறுதிவதர இலயசுவின் உண்தமெ்சீடராக நாங் கை்
வாழ வரமருை லவண்டுபமன்று உம் தம இதறஞ் சி மன்றாடுகின்லறாம் .
ஆபமன்!
சுருக்கமான உை்ைம மனஸ்ைாப தெபம் :
என் இதறவா! நன்தம நிதறந்தவர் நீ ர். அதனத்திற் கும் லமோக அன்புக்கு
உரியவர். என் ொவங் கைாே் உம் தம மனலநாகெ் பெய் துவிட்லடன். ஆகலவ
நான் குற் றங் கை் ெே பெய் லதன் எனவும் , நன்தமகை் ெே பெய் யத் தவறிலனன்
எனவும் மனம் பநாந்து வருந்துகிலறன்.உமது அருை் துதணயாே் நான் மனம்
திரும் பி, இனிலமே் ொவம் பெய் வதிே் தே என்றும் , ொவத்துக்கு ஏதுவான
சூழ் நிதேகதை விட்டு விேகுலவன் என்றும் உறுதி பகாடுக்கிலறன்.எங் கை்
மீட்ெராம் இலயசு கிறிஸ்துவின் ொடுகைின் ெயனாக, இதறவா, என்லமே்
இரக்கமாயிரும் .
திவ் விய

இலயசுலவ!

ஆன்மாக்களுக்காகவும்

எங் களுக்காகவும்

சிலுதவெ்

ொதததயத்

உத்தரிெ் புநிதே
தியானிெ் ெவர்களுக்கு

அைிக்கெ் ெடும் ெேன்கதை அதடய விரும் பி, உம் இரக்கத்ததக் பகஞ் சி
மன்றாடுகிலறாம் .
புனித மரியாலவ! வியாகுே அன்தனலய! இலயசுவின் ொடுகைின் லொது
அவலராடு நீ ர் உடனிருந்து, அவருதடய ொடுகைிே்
நாங் களும்

எங் கை்

அயோர் அனுெவிக்கும்

ெங் லகற் றது லொே,

துன்ெங் கைிே்

அவர்களுடன்

இருந்து துதணபுரியும் ஆற் றதேெ் பெற உம் திருதமந்தனிடம் எங் களுக்காக
லவண்டிக்பகாை் ளும் .
முன்னுதர
இதற லயசுவிே் அன்புக்குரியவர்கலை, தவக்காேத்தின் பவை் ைிக்கிழதமயிே்
நாம்

இன்று

இருக்கிலறாம் ,

தவக்காேத்தின்

முக்கிய

நிகழ் வான

சிலுதவெ் ொதத வழிொட்தட துவங் குகின் லறாம் . இம் மானிடம் மீட்புபெற
தன்தனலய தந்தத இதறவனுக்கு தகனெலியாக தந்த நம்
இலயசுவின்

அன்பின்

ொததயிே்

ஆண்டவர்

ெயணிக்கயிருக்கின்லறாம் .

அன்லெ

உருவான இதறவன் கன்னிமரியின் திருவயிற் றிே் மனிதனாக உருவாகி

இம் மண்ணிே் பிறந்து அன்புக்கு ொன்று ெகர்ந்தார், ஏதழ எைியவர்களுக்கு
தன்

வாழ் தவ முழுதமயாக அர்ெ்ெணித்து அவர்கைின் விடுததேக்காக

உதழத்தார்.

உன்தன

அன்பு

பெய் வததெ் லொே

உனக்கு

அடுத்திருெ் ெவதரயும் அன்பு பெய் வாயாக என்று அதறகூவே் விடுத்தார்.
அன்பிே் தான் புதிய ெமத்துவ ெமூகம் அதமக்க இயலும் என தன் புனித
வாழ் வாே் பமய் பித்தார். இன்தறய உேகம் இலயசு காட்டிய அன்பு வாழ் தவ
மறந்து சுயநேத்திே் விழுந்து பொே் ேன்னா துன்ெத்திே் வாடுகிறது, அதற் கு
நீ ங் களும்

நானும்

பமாழியின்

ொட்சிகை் . மதத்தின் பெயராே் , ொதியின் பெயராே் ,

பவறுெ் புணர்வாே் ,

ஏதழ

ெணக்காரர்

ஏற் றத்தாழ் வு,

லதெெ் பிரிவுகைாே் லவறுொடு, ஆண் பெண் உறவுகைிே் உரெே் , குடுமெத்திே்
விரிெே் என எண்ணற் ற பிரெ்ெதனகதை நாளும் ெந்திக்கின்லறாம் . இத்ததன
முரண்ொடுகளும்

அன்ெற் ற

வாழ் வினாே்

நிகழ் ந்தது

ஊரும்

உேகமும்

அறியும் . இவற் தற நாம் கதைய லவண்டாமா வாருங் கை் இலயசுவின் அன்பின்
ொதத வழி நடெ் லொம் .
முைல் நிதல : அன்புக்கு ைண்டதன
முைல் ைர்:

திவ் விய

இலயசுலவ!

உம் தம

ஆராதித்து

வணங் கி

உமக்கு

நன்றியறிந்த லதாத்திரம் பெய் கிலறாம் .
அதனைரும் : அலதபனன்றாே் உமது ொரமான திருெ் சிலுதவயாலே உேதக
மீட்டீலர
இவ் வுேதக ஒலர பொே் ோே் ெதடத்த இதறவன் தன்னாே் ெதடக்கெ் ெட்ட
மனிதனின்

முன்னாே்

நீ தி

தீர்ெ்புக்காக

குற் ற்றவாைி

கூண்டிே்

நிறுத்தெ் ெடுகிறார். பிோத்து மனொட்சிதய முழுவதும் மழுங் கடித்த மனிதன்,
தன் மதனவியின் மூேமாக அதத புதுபிக்க வாய் ெ் புக் கிதடத்தும் , தன்
ெதவிக்காக அதத தவறவிட்ட ஒருவன் . இலயசு ொவுக்குரியவன், எனலவ
உலராதமயர்கைின் உெ்ெெெ்ெ தண்டதனயான அவமான சிலுதவ ொவு
வழங் கெ் ெட

லவண்டும்

என்று

யூத

ெங் கம்

முழுதமயும்

முயற் சித்தது,

வறியவரின் குரோன இலயசுதவ பகான்று எைியவரின் வாழ் தவ இருளுக்குை்
தை் ை

பமாத்த

அதிகார

வர்க்கமும்

எத்தனித்தது.

ொவுக்காக

இலயசு

ஒருலொதும் அெ்ெமதடயவிே் தே ஆனாே் அன்பு வாழ் வுக்கு கே் ேதற கட்ட
லவண்டும் என்ற அவர்கைின் பெயே் அவதர மிகவும் வருத்தியது. ெதவிக்காக
நீ திதய பகான்று இலயசு சிலுதவ ொவுக்குரியவர் என்ற தீர்ெ்பு எழுதினான்
பிோத்து.
பிோத்து

மதறந்தாலும் ,

இருக்கத்தான்

இன்றும்

பெய் கின்றனர்.

ொர்தவயாைர்கைாக

நீ திதய

இவற் தற

வாழும்

நாமும்

பகாே் லும்

வாய் மூடி

பிோத்துக்கை்

மவுனியாக

பிோத்துக்கை்

பவறும்
என்ெதத

மறக்கலவண்டும் . நீ தி ஒவ் பவாரு நாளும் ெே் லவறு இடங் கைிே் தூக்கு லமதட
ஏற் றெ் ெடுகிறது,

அநியாயமாக

ொதாரண

மக்களுக்கு

அநீ தி

இதழக்கெ் ெடுகிறது. நமது அதறகூவே் என்ன? ஏதழகளுக்காக நமது மனம்
இறங் குகிறதா ? குடும் ெங் கைிே்

எவ் வாறு நீ தி வாழ் கிறது? இலயசுவின்

சிலுதவ

கேங் கும்

மரணத்துக்காக

தண்டிக்கெ் ெடுலவாருக்காக

குரே்

நாம் ,

அநியாயமாக

பகாடுத்திருகின்லறாமா?

இே் தே

அவர்களுக்காக ஆதங் கெட்டிருகின்லறாமா? சிந்திெ் லொம் .
தசபம்
அன்லெ உருவான இதறவா! எம் மிே் மனிதம் மேர்ந்திட நீ ர் காட்டிய அன்பு
வாழ் விே் நாங் கை் என்றும் நடந்து உேகிே் நீ திதய நிதே நாட்ட வரம் தாரும்
ஆபமன்.
- ஒரு ெர. அருை் . திரி.
மு;

எங் கை் லெரிே் தயவாயிரும் சுவாமி எங் கை் லெரிே் தயவாயிரும் .

அ:

எங் கை் லெரிே் தயவாயிரும் சுவாமி எங் கை் லெரிே் தயவாயிரும் .

மு:

மரித்த

விசுவாசிகளுதடய

ஆத்துமாக்கை்

ெர்லவசுரனுதடய

இரக்கத்தினாே் நித்திய ெமாதானத்திே் இதைெ் ொறக் கடவது.
அ:

ஆபமன்

இரண்டாம் நிதல: அன்பின் லைாளில் உலகம்
தன்தனலய இதறவனின் மகன் என்று பொே் லிக்பகாண்டு இதறவனுக்கு
இழுக்கு லெர்த்தவன் என்ற குற் றொட்டுக்கு ஆைாகி சிலுதவ மரணதண்டதன
பெற் றார்

இலயசு.

மாெற் ற

இலயசுவின்

லதாைிே்

ொரமான

சிலுதவ

சுமத்தெ் ெட்டது, ஆம் உேகத்தின் ொவம் அதனத்தும் மனுமகனின் லதாைிே் .
குற் றமற் றவதர

குற் றவாைியாக்கி

பகாடூரமான

ொவுக்கு

தகயைித்து

தகபகாட்டி சிரித்தது அதிகார வர்க்கம் , இருெ் பினும் இலயசுவின் முகத்திே்
மட்டற் ற மகிழ் ெசி
் , காரணம் தன் பகாடிய ொவாே் ொவத்துக்கும் ொவுக்கும்
ொவுமணி அடிக்கலொகிலறன் என்ெதாே் . இலயசு துணிந்து, வலிந்து சிலுதவ
மரத்தத ஏற் றுக்பகாை் கிறார்.
இதறவன்

தான்

ெதடத்த

நீ ெ

மனிதனின்

ஈலடற் றுத்துக்காக

தன் தன

முழுதமயாக தரும் அன்பு அைெ் ெரிது, இதததான் புனித அகஸ்தீனார்
கூறினார்,

அடிதமதய

மீட்க

மகதனதய

அைித்த

அைெ் பெரிய

அன்புபெருக்லக என்று இதறவனின் அன்தெ லொற் றுகிறார். இன்று நமது
அன்புெ் ெணி எவ் வாறு இருக்கிறது, பகாடுத்த ெணம் , பொருை் உதவிக்கு
ொததககை் தவத்து விைம் ெரம் லதடி தம் ெட்டம் அடிக்கும் நிதேதாலன.
இலயசு லகட்ெது ெணம் , பொருை் தாண்டி உண்தமயான உடனிருெ் பு, உறவு
என்ெதத மறவலவண்டாம் . ெமூகத்தின் ஏற் றத்திற் கு நமது அர்ெணிெ் பு
லததவ,

பிறரின்

லொததனயிே்

நமது

உடனிருெ் பு

லததவ

உணருலவாம் , அன்புை் ை மனிதர்கைாக வாழ் லவாலம சிந்திெ் லொம்

எனெதத

தசபம்
இரக்கம் மிகுந்த இதறவா! நாங் கை் மீட்பு பெற உம் தமலய எங் களுக்கு
முழுதமயாக தந்தீர், அதுலொே நாங் களும் எமது உறவுகைின் வாழ் வுக்கு
முழுதமயாக அர்ெணிக்க வரம் தாரும் ஆபமன்.
மூன்றாம் நிதல: அன்பின் பாதையில் முைல் சறுக்கல்
இலயசுவுக்கு இருெ் ெது லதாே் வலிலயா அே் ேது உடே் வலிலயா அே் ே மாறாக
மனவலி,

மனிதரின்

மாறாத

குணம்

தரும்

மனவலி.

அன்பு

அன்பு

பெய் யெடலவண்டும் என்றார் புனித அசிசி பிரான்சிஸ், ஆம் அந்த அன்பு
இலயசு லொதித்த நற் பெய் தி வாழ் லவ, மூன்று ஆண்டுகை்

இதற் காகலவ

கிறிஸ்து தனது வாழ் தவ அர்ெணித்து மனிதர் உண்தமயான மகிழ் ெசி
் பெற
உதவினார். ஆனாே் மனிதலரா கிறிஸ்துதவ மறுத்து இழிவான வழியிே்
கிதடக்கும்

சிற் றின்ெத்திற் கு

அடிதமயாகும்

நிதேக்கண்டு

இலயசு

கேங் கினார். கலிலேயா பதாடங் கி பயருெலேம் வதர இலயசு உண்தமதய
உரக்க லொதித்தார் ஆனாே்

மாறாத மனிதரின் நிதேக்கண்டு இலயசு

தடுமாறுகிறார், அதுலவ இந்த ெறுக்கே் . ெறுக்கே் தான் ஆனாே் இலயசு விழுந்து
கிடக்கவிே் தே, மாறாக எழுந்து சிலுதவ சுமக்கிறார், மனிதர் குணம் மாறும்
அங் லக மனம் வாழும் என்லற!
அன்புக்குரியவர்கலை! நமது மனமும் குணமும் எவ் வாறு? நம் மிே் நம் பிக்தக
தவத்து நம் தம ெதடத்த இதறவன் முன்லனறி பெே் கிறார், நாம் பிறரின்
வலிதய

லொக்க

துதண

ஏற் ெடுத்துகின்லறாமா?

பெய் கின்லறாமா
இன்தறய

அே் ேது

உேகம்

பிறர்க்கு

காயங் கை்

வலிதய
நிதறந்து

காணெடுகிறது, அக்காயங் கதை குணமாக்குவது யார், நாம் தான் நமது
நம் பிக்தகதான் என்ெதத இலயசுவின் ெயணம் நமக்கு உணர்த்துகிறது.
விழுந்து கிடக்கமாே் எத்ததன ஈடர்ொடுகை் வந்தாலும் எழுந்து நடெ் லொம் ,
காயமற் ற ெமூகத்தத அதமக்க வலுெ்லெர்ெ்லொம் .
தசபம்
நம் பிக்தகயின்

இதறவா!

எங் கைது

வாழ் தக

ொததயிே்

நாங் கை்

லொர்வதடயாமே் துணிந்து என்றும் பென்றிட வரம் தாரும் ஆபமன்.
நான்காம் நிதல: அன்பின் சந் திப் பு
ஆண்டவர் இலயசு தனது அன்பு தாய் புனித மரியன்தனதய ெந்திக்கின்றார்,
இது இரண்டு உயிருை் ை அன்புக்கைின் ெந்திெ் பு. ஈதரந்து மாதங் கை் தன்
கருவிலே

இதறவனின்

வார்த்தததய

தாங் கி

அதற் கு

உருக்பகாடுத்து,

இவ் வுேகிற் கு இலயசுவாக வழங் கினார். கருவிலும் , கரத்திலும் மார்பிலும்
லொற் றி வைர்த்த மகன் பகாடிய வததக்கு உை் ைாகி சிலுதவ சுமந்து
குற் றவாைியாக ஊர் தூற் றும் நிதேக்கண்டு அன்தன மரி ெதறுகிறார்.
கண்ணீர ் கடோய் நிறுக்கும் தன் அன்புத்தாயின் கரம் ெற் றிய இலயசு, அங் கு
வார்த்ததகை் இே் தே கண்கை் மட்டுலம ஆறுததே ெரிமாறிக்பகாை் கின்றன

ஆனாே் இதுதான் இதறவனின் திட்டம் என அறிந்து அதனத்தும் மனத்திே்
பொதிந்து பொங் கி அழுகிறார் மரியா. மகனின் ெயணம் ஒரு அன்பு ெயணம்
என புரிந்த மரியா ஆறுதே் அதடகிறார்.
இன்றும்

ெே

தாய் மார்கை்

கண்ணீலராடு

நிற் கின்றனர்,

இவர்கைின்

கண்ணீருக்கு இலயசு லொே அன்பு ெயணங் கை் அே் ே மாறாக தடம் புரண்ட
மனித வாழ் வாே் , மது, மாது, ெணம் , தீவிரவாதம் , திருட்டு என வாழ் தவ இழந்து
நிற் கும் பிை் தைகைின் நிதேகண்டு. இன்று ெே பெற் லறார்கை்

தங் கை்

பிை் தைகளுக்கு ெடிெ் பு மற் றும் ெே ஏற் றங் கதை தர முயலுகின்றனர் ஆனாே்
கடவுை் , மனொட்சி, அன்பு வாழ் வு எததயும் தர மறுக்கின்றனர் விதைவு
ெமூகத்திே் கதறெடிந்த மனிதர்கதை உருவாக்குகின்றனர். இங் கு லததவ
இலயசுவின்

வழி

நடக்கும்

மனிதர்கை்

தாய் மார்கலை

இதத

அன்தனமரியாவிடம் கற் றுக்பகாை் ளுங் கை் .
தசபம்
அன்பின் இதறவா! உம் தாய் மரியன்தனதயெ்லொே நே் ே பிை் தைகதை
நாங் கை் இந்த ெமூகத்திற் கு வழங் க அருை் தாரும் ஆபமன்.
ஐந் ைாம் நிதல : அன்புக்கு கிதடை்ை நட்பு
ொரமான சிலுதவ, முற் கை் நிதறந்த ொட்தட அடியின் பகாடிய சித்தரவதத
ஆகிவற் றின் காரணத்தாே் இலயசுவின் திருவுடே் கிழிந்து பதாங் குகிறது,
எங் லக இவர் கே் வாரி லொகும் முன்லெ வழியிலே இறந்துவிடுவாலரா , சிலுதவ
என்ற

அவமான

மரணத்திலிருந்து

தெ்பித்து

விடுவாலரா

என்ற

அெ்ெம்

உலராதம வீரர்களுக்கும் , யூத குருக்களுக்கும் லமலோங் கிருந்தது. தங் கைது
திட்டம் லதாற் க கூடாது என்ெதற் காக, அங் கு லவடிக்தக ொர்க்க வந்த சீலரலன
ஊராகிய சிமிலயாதன சிலுதவ சுமக்குமாறு கட்டாயெ்ெடுத்துகின்றனர்.
ெனிபரண்டு திருத்தூதர்களுக்கும் , எழுவத்திரண்டு சீடர்களுக்கும் கிதடக்காத
அறிய

வாய் ெ் பு

இந்த

ஏதழ

விவொயிக்கு

ெரிதாெமான நிதேகண்டு வருந்தி

கிதடத்தது.

அவருக்கு உதவிட

இலயசுவின்

தானும் அவருடன்

இதணந்து சிலுதவதய சுமக்கிறார். வருந்தி சுதம சுமெ் லொலர வாருங் கை்
என்னிடம் நான் உங் களுக்கு இதைெ் ொறுதே் தருகிலறன் என்று பொன்ன
மனுமகன், சிமிலயான் தரும் சிறு இதைெ் ொருதலினாே் மகிழ் கின்றார். தனது
துன்ெமான லநரத்திே் எவ் வித தகமாறும் எதிர்ொராமே் வந்த லதாழதமதய
நிதனத்து இலயசு உற் ொகமதடந்து மீட்பு ெயணத்திே் முன்பெே் கிறார்.
இன்றும்

மனிதம்

உை் ைங் கை் தான்

உயிர்
என்ெதத

வாழ் வதற் கு
நாம்

சிமிலயான்

மறவலவண்டாம் .

லொன்ற

நே் ே

இன்ெத்திே்

கூடி

பகாண்டாடும் ெேர் துன்ெம் வந்ததும் ஓடி ஒைிந்து விடுவதத ொர்க்கின் லறாம் ,
அத்தகய ஈன குணம் மனிதம் அே் ே என்ெதத உணர்லவாம் , உண்தமயான
உறவுக்கு மதிெ் ெைித்து, ெணத்தாே் வரும் கானே் உறவுகதை கதைந்து ஏதழ,

எைிலயாருக்கு தன்னேம் ொராமே் உதவும் , பவற் று விைம் ெரங் கதை தவிர்த்து
உண்தமயிே் உறவுக்கு தகபகாடுெ் லொலம.
தசபம்
இறக்கம் நிதறந்த இதறவா, லொலியான உறவிதன தவிர்த்து, உண்தமதய
மனதிே் ஏற் றி துன்ெத்திே் இருக்கும் அதனவருக்கும் என்னாே் இயன்ற
உதவிதய பெய் திட வரும் தாரும் ஆபமன்.
அன்புக்கு கிதடத்த ெரிசு
ஆறாம் நிதல: அன்புக்கு மீண்டும் ஒரு லைாழதம
பூகம் ெம் இதடய ஒரு இனிய பதன்றே் இலயசுவின் முகத்தத வருடி பென்றது,
ஆம் பவலரானிக்காை் என்ற அந்த பெண் பதன்றே் அன்று ஒரு அன்பு புரட்சி
பெய் தது,

இலயசு

சிலுதவ

சுமந்து

பெே் லும்

ொததயிே்

ெேர்

லவடிக்தகெ் ொர்த்தனர், சிேர் லவததனெ் ெட்டனர், ஆனாே் யாரும் ஏசுவுக்கு
உதவ லவண்டும் என்ற துணிெ்ெலிே் தே, அந்த புரட்சிதய பவலரானிக்காை்
பெய் து

முடித்தார்.

இரத்தம் ,

புழுதி

ெடிந்த

இலயசுவின்

முகத்தத

பவலரானிக்காை் துதடத்தார், மனுமகனுக்லக மாபெரும் ஆறுதே் அைித்தார்,
அந்த அன்பு மனிதகுே மகைிருக்கு, அன்பின் ஆண்டவர் அந்த சிறுதுணியிே்
தனது திருமுகத்தத ெதித்து ெரிெைித்தார்.
பவலரானி க்காை் லொன்ற மனிதரிே் மாணிக்கம் நமது மத்தியிலும் உண்டு
ஆனாே் அவர்கை் ஒருசிேலர என்கின்றலொதுதான் பநருடோக இருக்கிறது.
ெணம் , ெதவி, வலிதம என்று ெமூகத்திே் பெே் வாக்கு உதடலயார் நம் மிே் ெேர்
இருந்தாலும் , ெமூக விடியலுக்கு உண்தமயாக உதழக்க வருவதிே் தே
என்ெதுதான் உண்தம. இலயசு விரும் புவது பவறும் விசுவாெமிே் தே மாறாக
லெதவ நிதறந்த விசுவாெம் , அவர்களுக்கு மட்டும் தான் அவர்தரும் நிம் மதி
என்ற

அன்பு

ெரிசு

கிதடக்கும் .

பெே் வத்திே்

புரண்டாலும்

அதத

இே் ோதவலராடு ெகிர மனமிே் தே என்றாே் நிம் மதி ஒரு எட்டக்கனிலய,
நம் மாே்

இயன்ற

உதவிதய,

ஏதழக்கும் ,

நற் பெய் தி

ெணிவாழ் வுக்கும்

அைிெ் லொம் , ஏதழக்கு இறங் குவது இலயசுவுக்லக இறங் குவது என்ெதத
உணர்லவாம் . வேக்தக பெய் வதத இடக்தக அறியமாே் இருக்கட்டும் , இதத
காணும் இதறவன் மட்டுலம நமக்கு முழுதமயாக இறங் குவாலர!
தசபம்
அன்பின் இதறவா! எங் கைாே் இயன்ற உதவிதய இெ்ெமூக விடியலுக்கு
வழங் க வரம் தாரும் ஆபமன்.
ஏழாம் நிதல: அன்பின் பாதையில் இரண்டாம் சறுக்கல்
யாதனக்கும்

அடிெறுக்கும்

என்ொர்கை்

இங் கு

இதறமகனுக்லக

அடிெ்ெறுக்குகிறது, மீண்டும் ஒருமுதற இலயசு சிலுதவயின் ொரத்தாே் தான்
ெதடத்த மண்ணிே்

ொய் கிறார். அவர் தடுமாறவிே் தே, ஆனாே்

நமது

நயவஞ் ெகத்தாே் புழுதியிே் தை் ைெ் ெடுகிறார், மனிதரின் குணம் கண்டு
ெதடத்தவன் கேங் குகிறார். நாம் மாந்தருக்கு வழங் கிய முழு சுதந்தரத்தத
தனது சுயநேத்திற் காக ெயன்ெடுத்தும் நிதேகண்டு வருந்துகிறார், மனிதர்
இதறவனின் ொயே்

என்ெதத மறந்து அவர்கதை பகாத்து பகாத்தாக

பகாே் லும் மனிதம் இழந்லதாதர நிதனத்து துடிக்கிறார். உேகம் பெே் லும்
ெயங் கரவாத ொதத, மனிததர மனிதர் ெழிவாங் கும் ொதத, மக்கதை
ஏமாற் றி நடக்கும் எண்ணற் ற ஊழே் கை் , மனிதரிதடலய ஒற் றுதமயின்தம,
சீரழிவுகதை

லொக்க

மனமிே் ோதம

பெண்ணடிதம,

அன்பின்தம, இதறவதன மறந்து வாழ் வும்

குடும் ெத்திே்

பகாடிய நிதேதம ஆகிய

பகாடிய மனித சீரழிவுகதை நிதனத்து ெதறித்தான் இலயசு இங் கு விழுகிறார்.
இன்று

விழுந்து

கிடெ் ெது

இலயசு

என்று

ெமூகம்

என்ெதத

நாம்

மறவலவண்டாம் , இதத ெரிபெய் வது இலயசுவின் சீடர்கைாகிய நாம் தான்,
அந்த கடதமயும் , பொறுெ் புணர்ெ்சியும்

நமக்கு உண்டு என்ெதத நாம்

தட்டிகழிக்க கூடாது. இன் தறய ெே சிக்கே் களுக்கு காரணமாக இருெ் ெது
நமது தடித்த வார்த்ததகை் தான், இதததான் வை் ளுவ பெருந்ததக கூறினார்,
தீயினாே் சுட்டெ் புண் உை் ைாறும் ஆறாலத நாவினாே் சுட்டவடு என்று, நமது
நாதவ காெ் லொம் , மனிதரின் நேதன காெ் லொம் . குடும் ெத்திே்
சிக்கே் கதை

கதைலவாம் ,

ஒற் றுதமதய

ஒருவர்

லொற் றுலவாம் ,

ஒருவருக்கு

ஆண்டவரின்

மதிெ் ெைித்து,

வார்த்தததய

உை் ை
குடும் ெ

அன்தன

மரிதயெ் லொே உை் ைத்திே் நிறுத்தி இே் ேத்திே் வாழ் ந்து ெமூகத்திற் கு எடுத்து
பெே் லவாம் அங் லக விழுந்து கிடக்கும் மனிததர தகதூக்கி நிறுத்தி, விழுந்து
கிடக்கும் இலயசுதவ தூக்கி விடுலவாலம !
தசபம்
ஆறுதலின் இதறவா, ெமூகத்திே் இருக்கும் எண்ணற் ற இழிவுகதை லொக்க
என்தனலய நான் அைிக்க அருை் தாரும் ஆபமன்.
எட்டாம் நிதல: அன்புக்கு ஆைரவு
இலயசுவின்

நிதேக்கண்டு,

புேம் புகின்றனர்.
முற் றவதர
புரிந்தவர்

பயருெலேம்

ொர்தவயற் றவருக்கு

நடக்க

தவத்தவர்,

அதனத்திற் கும்

ொர்தவ

எண்ணற் ற

லமோக

நகர

பெண்கை்

மாரடித்து

தந்தவர்,

முடக்கவாத

ஏதழகளுக்கு

நற் பதாண்டு

இறந்தவதரயும்

உயிர்ெ்பித்தவர்

அவருக்கா இந்த அவமான சிலுதவ தண்டதன, பகாடிய சித்தரவதத என
லொகத்திே்

ஆழ் ந்தனர். ஆனாே்

லயசுலவா தனக்காக மாரடித்து அழும்

பெண்கைிடம் , ெெ்ெ மரத்திற் லக இந்த ொபடன்றாே் ெட்ட மரத்திருக்கு என்ன
நிதேலயா, எனலவ உங் கை் பிை் தைகளுக்காக அழுங் கை் என்கிறார்.
இலயசுவின் கூற் று முற் றிலும் உண்தம, இன்தறய இதைலயார் இதறவதன
மறந்து, ஏன் பெற் லறார்கை் , குடும் ெத்ததயும் மறந்து தான் லதான்றி தனமாக
வாழ் வதத ொர்கின்லறாம் . உேக இன் ெம் , நண்ெர் கூட்டம் , குடி கைியாட்டம் ,

லொதத, லெதத

என வாழ் ந்து தங் களுது எதிர் காேத்தத இழெ் ெதத

ொர்கின் லறாம் . அவர்களுக்காக இதறவனிடம் அழுது, அவர்கை் நே் வழியிே்
புதிய வாழ் வுெ்பெற் றிட லவண்டுங் கை் என்கின்றார். பெெலம இதறவனின்
இதயத்தத திறக்கும் ொவி என்று புனித தந்தத பிலயா கூறுகின்றார், ஆம்
பெெத்தாே் , தெத்தாே் , உண்தமயான வாழ் வாே் இதறவனின் ஆசீதர நமது
பிை் தைகளுக்காக பகாணர்லவாம் , ஆற் றே் மிக்க ெமூகத்தத, அன்புை் ை
இதைலயாதர, உண்தமயான நாதைய உேதக இன்று எழுெ்புலவாமா?
தசபம்
கனிவான இதறவா, எம் இதைலயாதர ஆசீர்வதியும் , அவர்கை் இலயசுவின்
ொதததய பதரிந்து உண்தமயிலும் , அன்பிலும்

வழிநடக்க வரம் தாரும்

ஆபமன்.
ஒன்பைாம் நிதல: அன்பின் பாதையில் மூன்றாம் சறுக்கல்
மீண்டும் ஒருமுதற சிலுதவயின் ொரத்தாே் இதறவனின் மகன் மண்ணிே்
ொய் கிறார், மனிதனின் ொவத்திற் காக புழிதியிே்

விழுந்து கிடக்கிறார்.

அவதர வீழித்தியது நீ ங் களும் , நானும் தான், நமது ொவம் தான், எனெதத
உணர்லவாமா,

பிறதர

மன்னிக்காத

லொது,

பிறருக்கு

கைங் கம்

கற் பித்தலொது, பிறருக்கு இயன்றும் உதவாதலொது, இதறவதன மறந்து உேக
இன் ெத்திே்

திதைத்தலொது,

விழ் தது
் கின்லறாம் .
இதறவனுக்கு

நம் தம

நாம்

மீண்டும் ,

மீண்டும்

ெதடத்து,

அைிக்கும்

நமக்கு

நன்றி

ெரிசு

இலயசுதவ

மண்ணிே்

வாழ் வைித்து,
இதுதானா,

காத்த
மிகவும்

லவததனயானது. என் வார்த்ததகதை நம் ொவிட்டாலும் , என் பெயே் கை்
பொருட்டாவது நம் புங் கை் என்றார், ஆம் அவரது பொே் லும் , பெயலும் ஒலர
லநர்க்லகாட்டிே் பெே் லும் ஆற் றே் மிக்கது, அவரது வாழ் விே் பொய் புரட்டுக்கு
இடமிே் தே, உண்தம, நன்தம, அன்பு இவற் றுக்கு மட்டும் தான் இடம் ,
அதுதான் மனிதருக்கு மகிழ் ெசி
் தரும் ொதத என்றார், எத்ததன லெருக்கு அவர்
உதரத்து லகட்டது?
இலயசுவின் வார்த்தததய நம் ொததாே் நம் வாழ் விே் விதைந்தது என்ன?
துன்ெம் , லவததன, பிரிவு, லநாய் , தனிதம என்ெதுதாலன? ெணம் ,பொருை் ,
வெதி அதனத்தும் இருந்தும் நிம் மதி எங் லக? என்று குரே் நம் உை் ைத்திே் ஓங் கி
ஒலிக்கவிே் தேயா? ஆம் அன்புமிக்கவர்கலை! உேகம் காட்டும் ொததக்கு
மயங் கி, உங் கதையும் , உங் கை் பிை் தைகதையும் , உங் கை் குடும் ெத்ததயும்
இழக்க லவண்டாம் , அவ் வாறு பெய் தாே் நடெ் ெது என்ன என்று நம் தம சுற் றி
நடக்கும்

அவேங் கை்

நமக்கு

பதரியும் .

எனலவ

இலயசுவின்

உயிருை் ை

வார்த்ததக்கு பெவிமடுெ் லொம் , ொவத்தத விேக்கி, நன்தமதய நாடுலவாம் ,
நிம் மதி என்ற பவைிெ்ெம்

நம்

உை் ைத்திே்

ஒைிரும்

என்ெதத உைமார

நம் புலவாலம? விழுந்து கிடக்கும் இலயசுதவ நமது தூய வாழ் வாே் தூக்கி
நிறுத்துலவாமா?

தசபம்
அன்பின் இதறவா, ொவத்தத நீ க்கி, நன்தமதய நாங் கை் என்றும் நாடவும் ,
உண்தமயின் ஒைியிே்

உமக்கு என்றும்

லெதவ புரியவும்

வரும் தாரும்

ஆபமன்.
பை்ைாம் நிதல: ஒளிவு மதறைற் ற அன்பு
ஆண்டவரின் ஆதடகை்
அவரின்

லதாலும்

எண்ணற் ற
ஆதடகை்

உரியெ் ெடுகின்றன,

உரிக்கெ் ெடுவதுதான்

பகாடுதமகளுக்கும்
உரியெடுவதன்

ெே

அவற் லறாடு

பகாடுதம.

உை் ைான

மூேம் ,

ஆம்

அவரது

கதெயடிக்கும் ,

திருவுடே்

காயங் கை்

லெர்த்து

இெ் லொது

மீண்டும்

புதிதாய்

திறக்கின்றன. உயிலராடு ஆண்டவரின் லதாே் உரிக்கெ் ெடுவதுதான் உண்தம,
அவதர

நிர்வாணெ் ெடுத்தி

அவமானெ் ெடுத்துகின்றனர்

ஆதடயிே் ோ

மனிதன் அதர மனிதன் என்கிறது ெழபமாழி, இங் கு இந்த பகாடிய மனம்
ெதடத்த மனிதர்கை் அவதர ஒரு உயிராக கூட மதிக்கவிே் தே என்ெதுதான்
எதார்த்தம் .
மட்டும்

ஏதழக்கு

வாழ் வாே்

உடுத்தியவதர,
உரக்க

உணவைித்தவதர,

கூவியவதர

உண்தமதய

அவமானெடுத்தி

எை் ைி

நதகயாடுகின்றனர், ஏைனம் பெய் து தகபகாட்டி சிரிக்கின்றனர். மனிதம்
முழுதமயாக பகாண்டவதர ஒரு விேங் தகெ் லொே நடத்தி மனிதத்தத காரி
உமிழ் கின்றனர். அன்பு புரட்சிக்கு அவமானம் மட்டும் தான் மிெ்ெ பொெ்ெமா?
மனிதரின் மிருதனத்தத குறித்து இலயசு கேங் குகின்றார், மனிதம் மதறயும்
நிதேகண்டு லவததன ெடுகின்றார்.
ஓ மனிதா இன்று எத்ததன பெண்கை் மானெங் கம் ெடுத்தெ் ெடுகின்றனர்,
அவர்கை் இே் ேத்திே் , லவதே பெய் யும் இடத்திே் , பொது இடங் கைிே் நீ
உணர்ந்தாயா? உன் தாய் , தங் தக, மகைாக, மற் ற பெண்கதை ஏற் க
மறுெ் ெதாே் விதையும் பகாடுதம என்ெதத என்றுதான் உணரலொகிறாய் ?
இதறவனின் பொறுதமக்கு எே் தே உண்டு, அதத மறந்தாே் , நடக்கும் என்ன
என்ெததயும்
துன்ெத்திே்

நீ

அறிவாய் , பிறகு எதற் கு வரம் பு மீறி ொவத்ததக்கட்டி

விழுகின்றாய் ,

யாதரயும்

லகவே

ெடுத்தாலத,

லகவேமாக

லெொலத, அதத நீ இலயசுவுக்லக பெய் கிறாய் என்ெததயும் மறவாலத. நீ யும்
நானும் இலயசுவின் பிை் தை, அவர் அவமானம் ெட்டது நமது மானமான,
மரியாததயான வாழ் வுக்குதான் எனெதத ஒருலொதும் மறவாலத, ஒருவர்
மற் றவதர மதித்து, பிறரின் அந்தரங் க வாழ் வுக்கு மதிெ் ெைித்து அவர்கதை
நே் வழி

ெடுத்தும்

பெயலிே்

மட்டும்

இறங் கி

புதிய

விடியலுக்கு

வழிக்காட்டுலவாலம, அது மட்டுலம ெரியான அன்பின் ொதத எனெதத
உணர்லவாம் !
தசபம்
அன்பின்

இதறவா

நாங் கை்

ஒருவர்

மற் றவதர

மாண்தெக் காத்து வாழ் ந்திட வரம் தரும் ஆபமன்.

மதித்து,

மனிதத்தின்

பதிலனாராம் நிதல: அன்பிதன ஆணிகளால் துதளக்கின்றனர்
இலயசுதவ சிலுதவயின் மீது கிடத்தி மூன்று ஆணிகைாே் அதறந்து அவதர
அந்த

சிலுதவலயாடு

இதணக்கின்றனர்,

இலயசுவின்

நரம் புகை்

அறுக்கெ் ெடுகின்றன, எலும் புகை் முறிக்கெ் ெடுகின்றன, இரத்த நாைங் கை்
எே் ோம் அறுந்து பதறித்து இரத்தம் பீறிட்டு ஓடுகின்றது. பொே் ேன்னா
துன்ெத்திே்

இலயசு ஒரு புழுதவெ் லொே துடிக்கின்றார், மனித உருவம்

முற் றிலும் சிததந்து காணெ் ெடுகின்றார். மனிதாெமற் ற அந்த உலராதம
வீரர்களும் , யூத குருக்களும் அவரின் இந்த நிதேகண்டு சிறிதும் ெதறாமே்
பகாண்டாடுகின்றனர்.

ஆணிகை்

முடக்கிவிடோம்

இரத்த

எத்தனிக்கிறது.

என்று
உதவிகை்

பகாண்டு
பவறிபிடித்த

பெய் லத

கரங் கதை கூர்தமயான ஆணிகை்
மண்ணிே்

ஆறாய்

அன்பு
அந்த

ெழக்கெட்ட

புரட்சிதய

அதிகாரவர்க்கம்

ஆண்டவரின்

புனித

குத்தி கிழிக்க மனுமகனின் குருதி

ஓடுகிறது. கலிலேயா பதாடங் கி பயருெலேம்

வதர

நற் பெய் திதய ஓய் வின்றி ெதறொற் றிய காலுகளுக்கு ஆணிகை் பகாண்டு
அணிகேன்கைா,

அந்த

ஆணிகை்

அவரின்

புனித

காே் கதை

கிழித்துக்பகாண்டு சிலுதவலயாடு இதணக்கிறது. இத்ததன பகாடுதமகை்
மத்தியிலும்

மனிதா

உனக்கு

என்

அன்பு

என்றுலம

உண்டு

என

முனுமுனுக்கிறார் ஆண்டவர்.
அன்புக்குரியவர்கலை!
எனெதத

உணர்லவாலம,

கிறிஸ்துவின்
என்ெதத

ஏன்

வழியின்றி

உணர்லவாமா?

இத்ததன
இலயசுவின்
மானிடருக்கு
நம் முதடய

ொடுகை் ,

யாருக்காக

இரத்தலம

நமக்காக

இவ் வுேகின்

மீட்பிே் தே,
ொவங் கை்

என்ெது

மீட்பு,

உண்தம

இலயசுவின்

புனித

இரத்தத்தாே் கழுவெ் ெடுகின்றன, புதிய வாழ் தவ நாம் பெறுகின்லறாம் .
இன்றும்

எத்தனலயா மக்கை்

பகாடிய உடே்

வலிக்கும் , மன வலிக்கும்

உை் ைாக்கெ் ெடுகின்றனர், நம் முதடய இரக்கமற் ற பொே் , பெயே் ெேரின்
மனதத

குத்தி

கிழித்தி

ஆறா

வடுதவ

ஏற் ெடுத்துகின்றன.

கடும் வார்ததகைாே் இன்று ெே குடும் ெங் கை் வீதிக்கு வந்துை் ைன, அெ் லொது
எே் ோம்

இலயசுதவலய

குத்தி

கிழிக்கின்லறாம்

என்ெதத

என்றாவது

உணர்ந்தது உண்டா. பிறருக்கு மதிெைிெ் லொம் , குறிெ் ொக லொததனயான
லநரத்திே் லதாை் பகாடுெ் லொம் , துதண நிற் லொம் . வன் பொே் அகற் றி இன்
பொே் லிே் இலயசுவுக்கு சிறு ஆறுதே் தருலவாலம!
தசபம்
ஆறுதலின் இதறவா, பிறருக்கு துன்ெம் தரும் பொே் , பெயே் அகற் றி, என்றும்
உன் வார்த்ததயின் வழியிே் வாழ வரம் தாரும் ஆபமன்.
பன்னிதரண்டாம் நிதல: அன்பிற் கும் உண்லடா அதடக்கும் ைாழ்
இலயசு சிலுதவயிே் மரிக்கிறார், வாழ் வு தர வந்த வாழ் வின் நாயகதன இந்த
வஞ் ெக

உேகம்

பகான்று,

நீ திதய

லவலராடு

ொய் த்து

விட்டதாக

பகாக்கரிக்கிறது. எே் ோம் நிதறலவறிற் று என்ற நிதறவிே் , முெ் ெத்தி மூன்று

வயதிே் இலயசு தனது ஆவிதய தந்தத இதறவனிடம் ஒெ் ெதடக்கிறார். இதற
அரதெ ொேஸ்தீனத்திே் அடித்தைமிட்டு, அதத உேபகங் கும் எடுத்து பெே் ே
சீடர்கதையும்

உருவாக்கி,

ஒற் றுதமயான உேகம்

நாம்

அன்ொன,

உன்னதமான,

அதமதியான,

பெய் லவாம்

என்ற நம் பிக்தகயிே்

இலயசு

சிலுதவயிே் உறங் குகிறார். தான் ெதடத்த உேகத்தத சீரதமக்க இலயசு
எடுத்துக்பகாண்ட

ெணி,

மகத்தானது,

ொவம்

லொக்க,

ொெம்

லொக்க,

ொதவயும் நீ க்க தன்தன முழுதமயாக நமக்கு தந்து அன்பின் மறுெக்கம்
அவலரதான் என்று நிருபித்துை் ைார். தந்ததலய என்தன தகவிட்டது ஏலனா
என்று கதறினாலும் , தான் எடுத்துக்பகாண்ட மீட்பு ெணியிலிருந்து எை் ைைவும்
விேகாமே்

அன்புெ்ெணி

புரிந்தார்.

லொததனகதை

கடந்து

ொததன

புரிந்துை் ைார், அநீ திதய பவன்று நீ திதய நிதேநாட்டியுை் ைார், அன்புவழி
நடக்கும்

யாவருக்கும்

விண்ணக வாெதே திறந்துை் ைார், இலயசுவின்

மரணத்தாே் இதறவனின் இரக்கம் நம் தம லநாக்கி இறங் கியுை் ைது.
அன்ொனவர்கலை, நமக்காக ஆண்டவர் இலயசு சிலுதவயிே் மரித்துை் ைார்,
ொவ வாழ் தவ அகற் றி தூய் தம வாழ் தவ நாம் நாடவும் , அநீ திக்கு எதிராக
குரே் பகாடுக்கவும் , ஏதழ எைிலயாரின் காவேராய் நாம் என்றும் இயங் கவும்
வே் ேவராம் கிறிஸ்து தன்தனலய ொவுக்கு உட்ெடுத்திை் ைார். இலயசுவின்
மரணம் புது வாழ் வுக்கான பதாடக்கம் , ொதவ பவன்று பவற் றி வீராக கிறிஸ்து
உயிர்த்பதழுவார் அன்று

நம்

நம் பிக்தககளுக்கு

புது

வடிவம்

தருவார்

எனெதுதான் எதார்த்தம் . நமது லதாே் வி, துன்ெம் , லொகம் , இழெ் பு, லவததன
அதனத்தும் இந்த மரணத்லதாடு மரணித்து விட்டது என்ெதுதான் உண்தம.
உண்தமக்காக கிறிஸ்து லொரடியதுெ் லொே நாமும் முன் வரலவண்டும் ,
நம் பிக்தக இழந்தவரின் வாழ் விே் நம் பிக்தக தீெத்தத நாமும் ஏற் றுலவாலம,!
அன்புக்கு முடிவுலயது, மரணலமது, அது புதிய ெரிணாமம் பெரும் , இரதவ
பவே் லும் ெகேவனாய் அது விரியும் !
தசபம்
அன்பின் இதறவா, எந்த சூழ் நிதேயிலும் நாங் கை் நம் பிக்தக இழக்காமே் ,
என்றும் உன் வழியிே் லொராட லவண்டிய வலிதமதய வரம் தாரும் ஆபமன்.
பதிமூன்றாம் நிதல: தைாட்டிலில் அன்பு
இறந்த இலயசுவின் உடே் அவரது அன்பு தாயின் மடியிே் வைர்த்தெ் ெடுகிறது,
உயிரற் ற மகனின் உடே் கண்டு உை் ைம் குமருகிறார் அன்தன மரி. அன்று
வானவன்

வார்த்ததயினாே்

புனிதமாக

தனது

உதரத்திே்

உருவான

இதறமகன், தன் இரத்தத்தின் இரத்தம் , தன் ததெயின் ததெ, தன் அன்பு மகன்
நிதேகண்டு கதறுகிறார். அந்த அன்புதாய் க்கு எவ் வாறு ஆறுதே் தரயியலும் ,
யாராே் தான் இயலும் . பித்து பிடித்தவை் லொே் இறந்த தன் மகதன மடியிே்
லொட்டுக்பகாண்டு புேம் புகிறார், என் மகன் இறக்கவிே் தே, உறங் குகிறார்
என்று அழுது ஒெ் ொரி தவக்கிறார். ொவ மாெற் ற தன் மகதன இந்த உேகம்
பகான்றதத குறித்து அவை் லகாெம் பகாை் ைவிே் தே, இவ் வைவு பகாடிய

மரணத்தின் மூேம் தான் மானிடத்தத மீட்க நீ ர் திருவுைம் பகாண்டீலரா என்று
லவததனயிே் அழுகிறார். அவை் கண்ணீரின் ஒவ் பவாரு துைிக்கும் நாம் தான்
ெதிே் பொே் ே லவண்டும் , அதத நமது புனித வாழ் வாே் அவளுக்கு ஆறுதே்
தருவலத நியாயமாகும் . நம் ொவங் கை் தான் அவளுது மகதன பகான்றாலும் ,
நம் மீது சிறிதும் அவருக்கு வருத்தமிே் தே, மாறாக தன் மகனின் மரணத்தாே்
நாம்

பெற் றுக்பகாண்ட

அன்பு

வாழ் தவ

லொற் றிக்காத்திட

லவண்டும்

என்றுதான் அவைது கண்ணீர ் நமக்கு விடுக்கும் அதழெ் பு.
இன்றும் எத்ததனலயா தாய் மார்கை் கண்ணீலராடு வாழ் கின்றனர், காரணம்
அவர்கைின்

மக்கை்

அன்பு

வாழ் தவ

இழந்து,

தான்லதான்றி

தனமாக

வாழ் வதாே் . இன்தறய இதைய உேகம் , குடும் ெத்தத மறந்து, குறிெ் ொக
வயதான பெற் லறாதர மறந்து, சுகலொக வாழ் விே் உை் ைனர், இதனாே் இன்று
ெே

வலயாதிக

பெற் லறார்

தனிதமயிலும் ,

வாடுகின்றனர்.

ெே

பெற் லறார்களுக்கு

இே் ோதவர்கைாக

உை் ைனர்.

அந்த

முதுதமயிலும் ,

லநாயிலும்

பிை் தைகை்

இருந்தும் ,

தாய் மார்கைின்

கண்ணீருக்காகவும்

லெர்த்துதான் அன்தன மரி லவததனெ் ெடுகிறார். இருண்ட உேகிே் வாழும்
மக்கலை,

உேக

மகிழ் ெசி
் தய

இன் ெத்தத

பெறுங் கை் ,

விட்டு

என்

பவைிலய

மகனின்

வந்து

மரணம்

உண்தமயான

உங் களுக்கு

புதிய

சிந்ததனதய தரலவண்டும் என்கிறார். அன்பு பெற் லறாரின் காயங் கதை
லொக்க ஒவ் பவாரு மகனுக்கும் , மகளுக்கும் உரிதமயும் , கடதமயும் உண்டு
என்ெதத உணர்லவாம் , காேம்

தாழ் தத
்
லவண்டாம்

கிறிஸ்து நமக்காக

இறந்துை் ைார், அவரது உயிர்ெ்பிே் புது வாழ் தவ பெற் லறாரும் , பிை் தைகளும்
பெறுலவாம் . பெற் லறார் தங் கை் பிை் தைகதை, இலயசுவின் ஒைியிே் , வழயிே் ,
அன்தன மரியின் ெரிந்து லெசுதலிே் வைர்ெ்லொம் , அெ் லொதுதான் காயங் கை்
இே் ோ உேதக அதமக்க இயலும் . சிந்திெ் லொம் !
தசபம்
அன்பின் இதறவா, நாங் கை்

ஒருவர் மற் றவரின் கண்ணீதர துதடத்து

இதணந்து வாழ் ந்திட வரம் தாரும் ஆபமன்.
பதினான்காம் நிதல : கருைதறயில் மீண்டும் அன்பு
இலயசுவின்

புனித

உடே்

கே் ேதறயிே்

அடக்கம்

பெய் யெ் ெடுகிறது.

அதமதியிே் ஆழ் கிறார் இதறவனின் திருமகன், தந்தத கடவுை் தன்னிடம்
ஒெ் ெதடத்த

உேகத்தின்

மீட்பு

ெணிதய

பெவ் வலன

முடித்து

ஓய் வு

பகாை் கிறார். லகாதழெ் லொே இலயசு மரணத்தத கண்டு அஞ் ெவிே் தே,
துணிந்து பென்று சிலுதவ மரணத்தத ஏற் று அதனவருக்கும் நிதேவாழ் தவ
உறுதிெ் ெடுத்தியுை் ைார். இலயசுதவ பகான்று வாழ் தவ வீழித்தி விட்லடாம்
என அதிகாரவர்க்கம் பகாண்டாட்டத்திே் திதைக்கிறது, ஆனாே் இன்னும்
மூன் லற நாைிே் அவர்களுக்கு திண்டாட்டம் தான் என்ெது பதரியவிே் தே.
உண்தம ஒருலொதும் வீழ் வதிே் தே, ெகேவதன யாரும் தகயாே் மதறக்க
இயோது, கிறிஸ்து பவற் றி வீராக ொதவ பவன்று புதிய வாழ் வு தர

உயிர்த்பதழுவார்.

இங் கு

உறங் குவது

விண்ணக

விதத,

அது

தன்தன

மண்லணாடு மடிந்துை் ைது, தன்னேத்தத இழந்துை் ைது, மீண்டும் விண்தண
காண விருெ்ெகமாக எழும் . ொவ இருைகற் றி, அகஒைி ஏற் றும் , துன்ெத்தத
நீ க்கி இனெத்தத அருளும் , அடிதம விேங் பகாடித்து சுதந்திர காற் தற
அருளும் !
இலயசுவிே் ொவம் , ொெம் , துன்ெம் , ொவு, அழுதக, லதாே் வி என்ெதிே் தே,
மாறாக புண்ணியம் , புதுதம, வாழ் வு, பவற் றி என்ெது மட்டும் தான் இனி
உண்டு.

எத்ததன

துன்ெங் கை்

நம் தம

சூழ் ந்தாலும் ,

கிறிஸ்துவுக்குை்

வாழ் லவார் எதிர்பகாண்டு பவற் றிபெறுவார். இனி நம் வாழ் விே் இருைிே் தே,
ஒைி மட்டுலம, ஒைியாம் கிறிஸ்து நம் தம அருை்
பெே் வார்.

கிறிஸ்துதவ

நம் புலவாம் ,

வாழ் வுக்கு அதழத்து

வாழ் தவ

துணிெ்ெலோடு

எதிர்பகாை் லவாலம
தசபம்
அன்பு இதறவா! நாங் கை் ஒருலொதும் எங் கை் நம் பிக்தகதய உம் மிே் இழந்து
விடாமே் இருக்க வரும் தாரும் ஆபமன்.
முடிவுதர
என்னிே் விசுவாெம் பகாை் ெவன் இறெ்பினும் வாழ் வான் என்ெது இலயசுவின்
வார்த்தத,

கிறிஸ்துவிே்

என்றும்

மரணமிே் தே,

மாறாக

வாழ் லவ

நிரம் பியிருக்கிறது. என்னிே் வாழ் ெவர் இலயசுலவ என்ற புனித ெவுேடியாரின்
வார்த்தததய தாரக மந்திரமாக பகாை் லவாம் , சிலுதவ ெயணத்லதாடு நமது
தியானத்தத முடித்துவிடாமே் நம் அனுதின வாழ் வுக்கு எடுத்து பென்று அதத
உயிர்பகாடுெ் லொம் . கிறிஸ்து நம் மிே் பவைிெ் ெட லவண்டும் அெ் லொதுதான்
நாம் விரும் பும் அதமதி என்றும் நம் மிே் நிதேக்பகாை் ளும் . அதற் கான
ஆற் றதே

இதறவன்

நமக்கு

அருை,

நாமும்

பிறருக்கு

துதண

நிற் க

ஆண்டவனின் ஆசிலவண்டி நிற் லொம் . இலயசுவின் அன்பிே் நம் வாழ் க்தக
ெயணத்தத அதமெ்லொம் . ஆபமன்.
- அருட்பணி. ஆ. தைனிஸ், கப் புச்சின்

