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நம்ி்கமகை என்னும ககைாமைமய நாம ஒரு சில 
ைணித்துளிகைள் நிம�த்துப ்ார்்ககைனவண்டும. 
நம்ி்கமகையின் அழமகை நாம ஒரு சில ைணித்துளிகைள் 
கைருதனவண்டும. இம்றவன் என்னும ைம்ற 
உண்மைனயாடு, நாம உயின்ராடைமுள்ள உ்றனவாடு 

இனயசு இயறமகைனயாடு முழு நல்லிண்ககைத்னதாடு 
வாழந்தார். இமத்க கைண்டு அம�வரும 
வியந்த�ர். ை்ககைள் எல்னலாரும கைாறறும 
கைைலும இவரு்ககு்க கீைழ ்டுகைின்்ற�! இவர் 

எத்தமகையவன்ரா  என்று வியந்த�ர் (ைத்னதயு 8:27).

கைி்றிஸதவப ்ா்ரம்ரியப புரிதலில், இபபுவியின் 
முடிவும, இபபுவியிலுள்ள ்மைபபுகைளின் முடிவும, 
துவ்ககைத்திலிருந்னத கைி்றிஸதுவின் ைம்றக்ாருளில் 
முழுமைப க்ற்றிரு்ககைின்்ற�, அம�த்தும அவர் 

வழியாய், அவரு்ககைாகைப ்மை்ககைப்டை� (ககைானலா 1:16)
னயாவான் நறகசய்தியில் நாம கைாணும முன்னும்ரப 

்ாைலில் (னயாவான் 1:1-18) இனயசு கைி்றிஸது ‘ 
இம்றவா்ககைாகை’ (Logos) இருந்து ்மைபம் உருவா்ககை்க 
கைா்ரணைாய் இருந்திரு்ககைி்றார் என்று வாசித்து அ்றிந்து 

ககைாள்கைின்றாம. அனத இம்றவா்ககு இனயசுமவ ை�ித்ராகை 
உருவா்ககை்க கைா்ரணைாய் இருந்திரு்ககைி்றது எனும 

அதிர்்சசித் தகைவமல அனத முன்னும்ரப ்ாைல் நை்ககு்ச 
கசால்லி ஒரு திருபபுமும�மய ஏற்டுத்துகைி்றது. 

“வா்ககு ை�ிதர் ஆ�ார்” (னயாவான் 1:14)

மூகவாரு கைைவுள் ைத்தியிலிருந்து ஒரு ந்ர் 
இப்ி்ர்ஞசத்திறகுள் நுமழந்து, இபபுவியின் வாழவில் 
்ங்கு ககைாண்டு, சிலுமவயில் துன்்ம அனு்வி்ககும 

அளவு்ககு நமனைாடு உ்றவு ககைாண்டுள்ளார்.

லாைானதா சி #98 -  #99
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வாழவதறகு எந்த நம்ி்கமகை நைது வாழமவ தி்றந்து 
மவ்ககைின்்றது. அந்த நம்ி்கமகைமய ்ற்றி நாம 
ஒரு சில ைணித்துளிகைள் எடுத்து ்ா்ராடடுனவாம. 
இனயசுவுை�ா� நைது சந்திபபு உண்மையா�து, 
உயின்ராடைைா� இனயசு என்னும அந்த ந்ன்ராடு நாம 
தூய ஆவியார் வழியாகை ககைாண்டுள்ள இந்த கதாைர் 
சந்திப்ா�து நமமை கதாைர்ந்து உருவா்ககைியும 
ைாற்றியும வருகைின்்றது. அழகு எபன்ாதும புதுமை எ� 
விளங்கும இம்றவன�ாடு ககைாண்டுள்ள இந்த கதாைர் 
சந்திப்ி�ால் நம வாழவு எபன்ாதும ்சுமையாகைவும, 
எதிர்னநா்ககு நிம்றந்ததாகைவும உள்ளது. நை்ககும 
இம்றவனு்ககும இமைனயயுள்ள இந்த இண்ககைத்மத 
எதுவும ்ிரி்ககைாதிரு்ககைடடும.

நற்செய்தி — லூக்கா 23:34 – 47
[்திருப்காடு்ள் வகாசெ்ம் – த்ர்ந்்டுக்ப்ட்ட 
ஸ்லங்ள்]

ைண்மை ஓடு எ�ப்டும இைத்திறகு வந்ததும 
அங்னகை அவம்ரயும வலபபு்றம ஒருவனும இைபபு்றம 
ஒருவனுைாகை அ்ககுற்றவாளிகைமளயும அவர்கைள் 
சிலுமவகைளில் அம்றந்தார்கைள்.

அபன்ாது [இனயசு, “தந்மதனய, இவர்கைமள ைன்�ியும. 
ஏக��ில், தாங்கைள் கசய்வது என்�கவன்று 
இவர்கைளு்ககுத் கதரியவில்மல” என்று கசான்�ார்.] 
அவர்கைள் அவருமைய ஆமைகைமள்க குலு்ககைல் 
மும்றயில் ்ங்கைிடடு்க ககைாண்ைார்கைள்.

சிலுமவயில் அம்றயப்டை இனயசுமவ னகைலி 
கசய்கைின்்ற�ர்
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ை்ககைள் இவறம்றப ்ார்த்து்க ககைாண்டு 
நின்்றார்கைள். ஆடசியாளர்கைள், “்ி்றம்ர 
விடுவித்தான்; இவன் கைைவுளின் கைசியாவும, 
னதர்ந்கதடு்ககைப்டைவனுைா�ால் தன்ம�னய 
விடுவித்து்க ககைாள்ளடடும” என்று னகைலிகசய்தார்கைள். 
்மைவ்ீரர் அவரிைம வந்து புளித்த தி்ராடமச 
இ்ரசத்மத்க ககைாடுத்து, “நீ யூதர்கைளின் அ்ரச�ா�ால் 
உன்ம�்க கைாப்ாற்றி்க ககைாள்” என்று எள்ளி 
நமகையாடி�ர். “இவன் யூதரின் அ்ரசன்” என்று அவ்ரது 
சிலுமவயின் னைல் எழுதி மவ்ககைப்டடிருந்தது.

நல்ல கைள்வன்
சிலுமவயில் கதாங்கைி்கககைாண்டிருந்த குற்றவாளிகைளுள் 
ஒருவன், “நீ கைசியாதான�! உன்ம�யும எங்கைமளயும 
கைாப்ாறறு “என்று அவம்ரப ்ழித்தும்ரத்தான். 
ஆ�ால், ைற்றவன் அவம�்க கைடிந்து ககைாண்டு, 
“கைைவுளு்ககு நீ அஞசுவதில்மலயா? நீயும அனத 
தீர்பபு்ககுத்தான� உள்ளாகைி இரு்ககைி்றாய். நாம 
தண்டி்ககைப்டுவது மும்றனய. நம கசயல்கைளு்கனகைற்ற 
தண்ைம�மய நாம க்றுகைின்றாம. இவர் ஒரு 
குற்றமும கசய்யவில்மலனய!” என்று ்திலும்ரத்தான். 
்ின்பு அவன், “இனயசுனவ, நீர் ஆடசியுரிமை க்றறு 
வருமன்ாது என்ம� நிம�விறககைாள்ளும” என்்றான். 
அதறகு இனயசு அவ�ிைம, “நீர் இன்று என்ன�ாடு 
ன்ரின்் வடீடில் இருப்பீர் எ� உறுதியாகை உை்ககு்ச 
கசால்கைின்றன்” என்்றார்.

இனயசுவின் ை்ரணம
ஏ்ற்ககும்றய நண்்கைல் ்ன்�ி்ரண்டு ைணி முதல் 
்ிற்கைல் மூன்று ைணிவம்ர நாகைங்கும இருள் 
உண்ைாயிறறு. கைதி்ரவன் ஒளி ககைாடு்ககைவில்மல. 
திரு்கனகைாவிலின் திம்ர நடுவில் கைிழிந்தது. “தந்மதனய, 
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உமமகையில் என் உயிம்ர ஒப்மை்ககைின்றன்” என்று 
இனயசு உ்ரத்த கு்ரலில் கூ்றி உயிர் து்றந்தார்.

இ்றபபு்ககுப ்ின்
இமத்க கைண்ை நூறறுவர் தமலவர், “இவர் 
உண்மையாகைனவ னநர்மையாளர்” என்று கூ்றி்க 
கைைவுமளப ன்ாற்றிப புகைழந்தார்.

செதி்ந்னைககு
இன்ம்றய நறகசய்தியில் உணர்்சசிகை்ரைா� ்ாத்தி்ரம 
என்்றால் நாம யாம்ர்க கு்றிப்ிைலாம? சில ஆன்ைிகை 
எழுத்தாளர்கைள், நல்ல திருைன் அல்லது நூறறுவர் 
தமலவரு்ககுப ்திலாகை, “அவம்ர்ச சிலுமவயில் 
அம்றயுங்கைள், சிலுமவயில் அம்றயுங்கைள்…” என்று 
கூ்சசலிடுவதில் கூடைத்துைன் னசர்ந்தவர்கைளாகை 
இரு்ககைலாம என்று கூ்றியுள்ள�ர். ஏக�ன்்றால், 
நமைில் ஒரு ்குதியி�ர் ைற்றவர்கைள் என்� 
கசய்கைி்றார்கைள் என்று ்ார்ப்தினலனய கைருத்தாய் 
இரு்ககைின்்ற�ர். 

இந்தத் தவ்ககைாலத்தில் ைற்றவர்கைள் என்� 
கசய்கைி்றார்கைள் என்று ்ார்ப்மதவிை நை்ககு 
எமைாதிரியா� ைாற்றம னதமவப்டுகைின்்றது என்்மத 
கு்றித்து னயாசிபன்ாம. ஏக��ில், இனயசுவு்ககு 
நாம ‘ஆம’ என்று கசால்வது ஒரு மும்ற அல்ல. 
நாம இபக்ாழுது கசால்லுகைின்்ற ‘ஆம’ என்்து 
நைது நமைமும்ற வாழ்கமகை்ச சூழலுைன் ஒடடி 
வருகைின்்ற ஒன்று. நைது வாழ்கமகைப ்யணத்தில் வழி 
தவ்றியிரு்ககைலாம அல்லது இனயசுவின் ்ார்மவயில் 
இருந்து சறறு ைம்றந்திரு்ககைலாம. 
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இத்தவ்ககைாலத்தில் நாம கசால்கைின்்ற ‘ஆம’ எனும 
வார்த்மத இனயசுவுைன் நமமை ைீண்டும இமண்ககும 
ஒரு ்ாலைாகை இரு்ககைடடும. இம்றவனு்ககும 
நை்ககும உள்ள உ்றவு ஒருவழி ்யணைாகை இரு்ககை்க 
கூைாது. கைைவுள் ஓர் ‘அமசயாத’ ஜவீன் அல்ல. 
அவம்ரத் னதடுனவாரின் இதயத்தில் இம்றவன் 
குடிககைாண்டுள்ளார். இதன்வழி இம்றவனு்ககும 
நை்ககும உள்ள இமைகவளி கும்றந்து, உ்றவு இன்னும 
இறு்ககைைாகைி்றது. னைலும, ை�ந்திருமபுதல் வழியாகை 
புதிய அனு்வத்மதயும குணப்டுத்துதமலயும நாம 
உணர்கைின்ன்றாம. நாம அம�வரும நல்ல கைள்வ�ாகை 
இரு்ககை முயறசி்ககை னவண்டும. 
தன் சகை திருைன் இனயசுவு்ககு்ச கசய்வமதப ன்ால 
ைற்றவர்கைளின் வழீ்சசியில் ைகைிழ்சசியமைய்ககூைாது. 
முடிந்தவம்ர ்ி்றர் துன்்த்தில் ்ங்ககைடு்ககை னவண்டும. 
நல்ல கைள்வன்  தான் கசய்த தவறம்ற உணர்ந்து  
சிலுமவயில் ை�ம வருந்துகைி்றான். இதன் வழி 
இம்றவனுைன் இண்ககைைாகைின்்றார். 

“இனயசுனவ, நீர் ஆடசியுரிமை க்றறு வருமன்ாது 
என்ம� நிம�விறககைாள்ளும” 

்வக்கால முயறசெதி
இந்தத் தவ்ககைாலத்தில் நாம எடுத்த முடிவுகைமளயும 
நைது நிமலப்ாடமையும நாம சிந்தித்துப ்ார்்ககை 
னவண்டும. நமமுமைய ஆன்ைிகை வாழ்கமகை இன்னும 
இறுதியாகை இரு்ககை நாம கசய்ய னவண்டிய மு்ககைிய்க 
கைாரியங்கைள் என்�கவன்று நாம அலசி ஆ்ராய 
னவண்டும. நமமுமைய வாழ்கமகை, இம்றவ�ின் 
்மைபம்ப ்ி்ரதி்லிப்மவயாகை இருத்தல் அவசியம.
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என் நதினல்காடு
• இந்தப பூைிமயப ்்ராைரிப்தறகும, கைைவுளின் 

்மைபம் நன்கு ்ாதுகைா்ககைவும உங்கைள் ்ங்மகை 
நீங்கைள் எப்டி்ச கசய்ய முடியும என்்மதப ்ற்றிய 
உங்கைள் குறுகைிய த�ிப்டை ்ார்மவ ைறறும 
்ி்ரார்த்தம�மய எழுதுங்கைள்.

• தவ்ககைாலப ்ி்ர்சசா்ரம 2022 ்ககு உங்கைள் ்ங்கைளிபபும 
இல்ககும என்�கவன்று  உறுதி கசய்த ்ி்றகு, 
அவறம்றத் திரு்சசம் அல்லது ைம்றைாவடைத்தில் 
சைர்ப்ி்ககைவும.

• இயறமகைமயப ்ாதுகைா்ககும நைவடி்கமகையில் 
ஈடு்டடிரு்ககும நைது ்ங்கு்ககுத் 
தன்�ார்வளர்கைளாகை இரு்ககை முற்டுனவாம.
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