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பயணத்தில் இயேசுவுடன்

வாயிலில் நான்
வழி காட்ட..
குடும்பமாய் குதூகலித்திருக்கிற ாம். குடும்பமாய் குழம்பியிருக்கிற ாம்
குடும்பமாய் குமுறியிருக்கிற ாம். குடும்பமாய் மகிழ்ந்திருக்கிற ாம். குடும்பமாய்
திரைப்படம் பார்த்திருக்கிற ாம். குடும்பமாய் த ாரைக்காட்சிப் தபட்டிக்கு முன்
நம்ரமறே த ாரைத்திருக்கிற ாம். குடும்பமாய் சிற்றுைாவும் சுற்றுைாவும்
தென்றிருக்கிற ாம். குடும்பமாய் சுபநிகழ்ச்சிகளிலும் துக்க நிகழ்வுகளிலும் பங்கு
தகாண்டிருக்கிற ாம். இப்படி குடும்பெகி மாகறே அரைத்ர யும் தெய்து பழக்கப்பட்ட
நாம் ஒரு குடும்பமாக இறேசுரே பின் த ாடர்ந்திருக்கிற ாமா? குடும்பம் இர ேன்
ஏற்படுத்திே அரமப்பு. அந்

இர ேறை உைகுக்கு நுரழே திட்டமிட்ட றபாது

ற ர்ந்த டுத் து குடும்பம் என்

அரமப்ரபத் ான். இறுதியில்

ன் சிலுரேப்

பாடுகரை ஏற்க துணிவு தகாண்டேைாய் "ோருங்கள் தேருெறைமுக்குப் றபாறோம்''
என்று சீடரை அரழத்துக் தகாண்டு றபாைறபாதும், இறேசு ெந்தித் து ஒரு
குடும்பத்ர த் ான். பைபைப்பாை மார்த் ா, பா த்தில் அமரும் மரிோ, பாெத்துக்குரிே
ைாெர் ஆகிறோரின் குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பிைைாகறே இருந்துவிட்ட இறேசு
அேர்கள் துக்கத்தில் பங்கு தகாண்டு ைாெரை உயிர்ப்பித்து உயிர்ப்பும் உயிரும்
நாறை'' என்று தமய்ப்பித்து பேணம் பு ப்படுகி ார். மார்த் ா மரிோ - குடும்பத்தில்
இறேசுவுக்குக் கிரடத்

இடம் நம் குடும்பத்தில் உண்டா?

இற ா இந் ச் சிலுரேப்பார யில்

ந்ர ோய்,

குடும்பமாய் இறேசுரேப் பின் த ாடர்றோம்.

பயணத்தில் இயேசுவுடன்

ாோய், பிள்ரைோய் ஒரு

தவறான முடிவுகள் தடம்புரள வவக்கின்றன
"ஆண்டேருக்கு உகந் ர

ஆைாய்ந்து பாருங்கள்''

(எறப5:10)

மு ல் நிரை :
இறேசு ொவுக்கு தீர்ரேயிடப்படுகி ார். த ளிவும் துணிவும் இல்ைா பிைாத்துவின்
மைநிரை, அச்ெத் ர க் கிைப்பிவிட்டு ஒதுங்கிப்றபாகும் அேைது மரைவியின்
மைப்பாங்கு , யூ ர்களின் மூர்க்கத் ைமாை பிடிோ ம் இரே மூன்றும் ான் இந்
ே ாை முடிவுக்குக் காைணம், நம் குடும்ப ோழ்விலும் இரே பிைதிபலிப்பர க் காண
முடியும். இறேசு குற் மற் ேர் என்று பிைாத்தின் உள்ளுணர்வு - தொன்ைாலும்
அதிகாைத்ர
க்க ரேத்துக்தகாள்ை றேண்டும் என் நிர்ப்பந் ம் அேரைத் ே ாை
முடிதேடுக்கத் தூண்டிற்று. அனுபேமும் அறிவும் சிைேற்ர ச் ெரிதேன்றும்
ேத ன்றும் பகுத்து உணர்த்திைாலும் சிை நிர்ப்பந் ங்களுக்குப் பேந்து நாம் ெரிதேை
நிரைப்பர தெய்ோ நிரையில் குடும்பத் ரைேர்கள் இருந்துவிடுகிற ாம்.
குறிப்பாக நம் பிள்ரைகளின் ோழ்க்ரக பிைச்ெரைகளில் மைது ெரிதேன்று
தொல்ேர விடுத்து ெமு ாே நிர்ப்பந் ங்களுக்கு அடிபணிந்து விடுகிற ாம். விரைவு
ே ாை முடிவு, விபரீ விரைவு.
"இறேசு குற் மற் ேர் ான். ாங்கள் நிரைப்பது ெரி ான். துணிந்து நில்லுங்கள்.
நான் துரணோய் இருக்கிற ன்" என்று தொல்லு ற்குப் பதிைாய் "ரக
கழுவிவிடுங்கள். றேண்டாம் இந் ேம்பு'' என்று பிைாத்தின் மரைவி தொன்ை ால்
பிைாத்து றமலும் குழம்பிவிடுகி ான். குடும்பத் ரைேர்கள் முடிவு எடுப்பதில் ெற்று
டுமாறும் றபாது துரணோயிருந்து த ளிவு ருே ற்குப் பதிைாக றமலும்
அச்ெங்கரைக் கிைப்பிவிடுகி இல்ைத் ரைவிகைாய் இருந்துவிடுகிற ாம். நம்
ே ாை அணுகுமுர குடும்பத் ரைேர்கள் ே ாை முடிதேடுக்க துரண
றபாகி து.
விரைவுகள் பற்றி றோசிக்காமல் இந் மனி ைது இைத் ப்பழி எங்கள் மீது விழட்டும்
என் யூ ர்களின் மூர்க்கத் ைமாை பிடிோ ம் பிைாத்ர முற்றிலுமாக ே
ரேத்துவிட்டது. தபற்ற ார் ைப்பு ோ ங்கரை, அேர்கைது நிோேமாை ஐேங்கரை,
அக்கர ோல் றமலிட்ட ஆறைாெரைகரை காது தகாடுத்துக் கூட றகட்காமல்
ாங்கள் நிரைத் து நிகழ்ந்ற தீைறேண்டும் எை மூர்க்கத் ைமாக பிடிோ ம்
பிடிக்கும் குழந்ர கைாக இருந்து விடுகிற ாம். இறுதியில் பாதிப்பு நமக்குத் ான்
என்பர யும் ம ந்துவிடுகிற ாம்.
முடிவுகள் எடுப்பதில் எற ச்ெதிகாைமும் கூடாது. நிர்ப்பந் ங்களுக்கு பணி லும் கூடாது.
பதுங்கு லும் கூடாது. பிடிோ ப்றபாக்கும் கூடாது. கூட்டாக சிந்தித்து குடும்பமாக
ஆறைாசித் ால் ே ாை முடிவுகள் எடுப்பது விர்க்கப்படும்.
தெபம் : ஆண்டேறை! முடிவுகள் எடுக்கும் றநைங்களில் ர ரிேமின்ரம, பிடிோ ம்,
நிர்ப்பந் ங்கள் இரே எம்ரம பாதிக்க விடாமல் த ளிோகச் சிந்திக்கவும் குடும்பமாகச்
றெர்ந்து முடிதேடுக்கவும் உம் ஒளிரே எம் மீது வீசும். ஆதமன்.
பயணத்தில் இயேசுவுடன்

பகிரப்படாத சுவைகள் பாரைாய் அவைகின்றன
"ஒவ்தோருேரும் அேைேர் சுரமரேத்

ாங்கட்டும்'' (கைா6: 5)

இைண்டாம் நிரை :
இறேசுவின் ற ாள்கள் மீது பாைமாை சிலுரே சுமத் ப்படுகி து. அேைேர்
பாேங்களுக்கு அேைேர் பரிகாைம் தெய்திருந் ால், அரைேருக்காவும் பரிகரிக்க
றேண்டிே ற ரே இறேசுக்கு ஏற்பட்டிருக்காது. பாைமாை சிலுரேரேச் சுமக்க
றேண்டிே அேசிேமும் இறேசுவுக்கு ஏற்பட்டிருக்காது. அரைேரின் சுரமயும் அேர்
மீது ஏற் ப்பட்டது. அரைேரின் பாைமும் அேர் மீது சுமத் ப்பட்டது. அேைேர்
பாைத்ர அேைேர் சுமக்கா காைணத் ால் ஒருேர் மீது ாைமுடிோ சுரமரே ஏற்றும்
அேைம் நம் குடும்பங்களிலும் நிகழத் ான் தெய்கின் து.
திட்டமிட்ட ோழ்க்ரக நடத் ாமல் ேைவுக்கு மீறிே தெைவுகள் தெய்து,
அேசிேங்கரைத் விர்த்து ஆடம்பைத்தில் றமாகம் தகாண்டரைந்து இறுதியில்
அல்றைாைப்படும் குடும்பங்கள் எத் ரை எத் ரை? ோழ்நாதைல்ைாம் ெம்பாதித் ாலும்
ோங்கிே கடனுக்கு ேட்டிரேக் கூட முழுரமோக தெலுத் முடிோமல் தபருத் கடன்
சுரமகரை ங்கள் ோரிசுகளுக்கு விட்டுச் தெல்லும் குடும்பத் ரைேர்கள் இன்னும்
இருக்கத் ான் தெய்கி ார்கள்.
றபாதும் என் மைறம தபான் தெய்யும் மருந்து எை மைம் தொன்ைாலும்
அடுத் ேர்களின் ஆடம்பை ோழ்ரேறே முன்னு ாைணமாகக் தகாண்டு, அேர்கரைப்
றபான் நிரைரே எப்படிறேனும் அரடே றேண்டும் என் நிர்ப்பந் த்ர
குடும்பத் ரைவிகள் கணேர்களுக்கு ஏற்படுத்துே ால் சிை குடும்பத் ரைேர்கள் ைஞ்ெ
ைாேண்ேம் றபான்
ே ாை ேழிமுர கரைப் பின்பற்றி அேப்தபேரையும்
அ ற்காை ண்டரைரேயும் தப றநரிடுகி து.
கடரமகரைச் ெரிேைச் தெய்து கருத் ாய் கல்வி கற்று குதியின் அடிப்பரடயில்
உேர்கல்விரேறோ றேரைரேறோ பிள்ரைகள் தப முடிோ காைணத் ால்
பரி விக்கும் தபற்ற ார்களின் நிரை நாம் அறிந் து ாறை! தபற் பிள்ரைோயிற்ற
! எப்படிோேது ோழ்க்ரக அரமத்துத் ை றேண்டுறம!' என்று அங்கைாய்த்து
அ ற்காக தபரும் பணத்ர தெைவு தெய்ே றேண்டிே கட்டாேத்திற்கு
தபற்ற ார்கரைத் ள்ளும் குழந்ர கள் இருக்கத் ான் தெய்கி ார்கள்.
இப்படி அேைேர் தபாறுப்ரப அேைேர் சுமக்கா காைணத் ால் குடும்பத்தில் ோர்
மீ ாேது ற ரேேற் சுரமகள் சுமத் ப்படுகி து. குடும்பத்தில் உள்ைேர்கள்
சுரமகரைப் பகுத்துக் தகாள்ை றேண்டுறம விை தபருக்கக் கூடாது.
தெபம் : ஆண்டேறை! எங்கைால் தெய்ே முடிந் ர யும் நாங்கள் ய்ே
றேண்டிேர யும் தெய்ோமல் எங்களில் ோருக்றகா நாங்கறை பாைமாக அரமந்து
விடுகிற ாம். சுரமகரை அதிகரிக்காமல் சுரமகரைப் பகிர்ந்து தகாள்ளும் மைர த்
ாரும். ஆதமன்.

பயணத்தில் இயேசுவுடன்

எல்வை மீறிய எதிர்பார்ப்புகள் தள்ளாட வவக்கின்றன
முணுமுணுக்காமல் ோ ாடாமல் ோேற்ர யும் தெய்யுங்கள்(பிலி 2:14)
மூன் ாம் நிரை:
இறேசு ன் சிலுரேப்பார யின் றபாது மு ன்முர ோக கீறழ விழுகி ார்.
இேசுற வின் ற ாள்கள் மீது சுமத் ப்பட்ட சிலுரே அேைது மனி ெக்திக்கு
அப்பாற்பட்ட ாக இருந்திருக்க றேண்டும். உைகின் பாேங்கரைதேல்ைாம் ஒட்டு
தமாத் மாக ஒருேரின் ற ாள் மீது சுமத்திைால் அேர் கீறழ விழத் ாறை தெய்ோர்.
அைவுக்கு மீறிே பாைம் ஆண்டேரைறே ள்ைாட ரேத் து. அன் ாட ோழ்க்ரகயில்
நம் குடும்ப ோழ்க்ரகரேயும் ள்ைாடச் தெய்கி து.
எல்றைாரையும் ஒறை வி மாய் ஆண்டேன் பரடப்பதில்ரை சிைருக்கு அறிவு, சிைருக்கு
ஆற் ல், சிைருக்கு உடல் பைம், சிைருக்கு மறைாதிடம் எை ஒவ்தோருேரையும்
ஒவ்தோரு வி த்தில் ஆண்டேன் ஆசிர்ேதித்துள்ைார். ஆைால் அர ப் புரிந்து
தகாள்ைாமல் கணேரிடறமா அல்ைது மரைவியிடறமா இருக்கும் நல்ைேற்ர ப்
பார்க்காமல் இல்ைா ேற்றிற்காகறே ஏங்கி ஒருேரை ஒருேர் ேரெபாடி ேருத் த்தில்
ள்ைாட ரேக்கும் குடும்பத் ரைேர்களும் ரைவிேரும் உள்ைைர்.
மற் த் துர களில் சி ந்தும் படிப்பில் ெற்று மந் முமாை குழந்ர கரை, அடித்து
உர த்து மு ல் மதிப்தபண் தபற்ற தீர் றேண்டும், மு ல் ேகுப்பில் ான் ற ர்ச்சி
தப றேண்டும் எைப் தபற்ற ார்கள் ேர க்கும் றபாது குழந்ர கள் ாங்க
முடிோமல் ள்ைாடி விழுகி ார்கள். தபற்ற ார்கள் ங்கள் பிள்ரைகளின் குதிக்கு
மீறிே ொ ரைரே, தேற்றிரே எதிர்பார்க்கும் றபாது குழந்ர களின் உடல்
மட்டுமல்ை மைமும் தநாந்துறபாகி து. அர அரடயும் தபாருட்டு ! அேர்கரை
ேருத்துேது, அரடோவிட்டால் ண்டிப்பது இரேதேல்ைாம் அேர்கள் மீது அைவுக்கு
அதிகமாை பாைத்ர ச் சுமத்தி கீறழ ள்ளுேது றபான் து ான்.
சிைறநைம் குழந்ர களும் தபற்ற ாரின் ேெதிக்கு அப்பாற்பட்ட தபாருட்களுக்காக,
தெைவுகளுக்காக முைண்டு பிடிப்பதும் உண்டு எல்றைாரும் ேெதிோய் பி ப்பதில்ரை.
ேெதி பரடத் சிைரைப் பார்த்து அேர்கரைப் றபாை ாங்களும் நடத் ப்படறேண்டும்
எை பிள்ரைகள் ஆரெப்படைாம். ஆைால் அ ற்காை சூழல் தபற்ற ாருக்கு இல்ரை
என்பர ப் புரிந்து தகாள்ை றேண்டும். இல்ரைறேல் ேருத் மும் றகாபமுறம மிஞ்சும்.
அைவுக்கு மீறிே எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற் த்தில் முடிேைாம். - ஏமாற் ங்கள்
எரிச்ெைாகி எரிமரைோய் தேடிக்கைாம். டுமாற் ங்களுக்கு குதி மீறிே ஆரெகறை
காைணம்.
தெபம்: ஆண்டேறை! குதிக்கு மீறிே எதிர்பார்ப்புகள் ெக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஆரெகள்
இேற்ர த் விர்த்து அேைேர் ஆற் ரை மதித்து பேன்படுத்தும் நல்ை உள்ைத்ர த்
ாரும். ஆதமன்.
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சஞ்சைத்தால் சந்திப்புகளில் சந்ததாஷம் ததாவைகிறது
"எல்ைாேரக தீரமகரையும் விட்டு விைகுங்கள்'' (1 த ெ 5:22)
நான்காம் நிரை :
நிகழக்கூடா வி த்தில், நிகழக்கூடா இடத்தில், நிகழக்கூடா றநைத்தில் இந் ச்
ெந்திப்பு நிகழ்கி து. 'இந் மகைாெரைப் தபற்
ாய் இேர் ான் எைவும் 'இந்
மகைாசி தபற்
ேப்பு ல்ேன் இேர் ான் எைவும் றபாற் ப்படறேண்டிே மரிோளும்
இறேசுவும் ெந்திக்கும் சூழல் ெகிக்க முடிோ ஒன்று. ஆைால் இந் த் துேருக்குக்
காைணம் அன்ரை மரிோறைா, மகன் இறேசுறோ அல்ை. இர ேனின் சித் ம்.
ஆைால் நம் குடும்ப ோழ்வில் நிகழும் துேை ெந்திப்புகளுக்கு நாம் ாறை காைணம்.
ஆரெறோடு காண ேந்
ந்ர ரே, ஒரு மகன், மதுக்கரடயில் குடிறபார யில்
காண றநரிடுகி து. பாெத்ற ாடும், அன்தபாழுகவும் நிகழறேண்டிே ெந்திப்புகள்
ெலிப்புகளுடனும், கெப்புகளுடனும், ெந்ற கங்களுடனும் நிகழ, குடும்பத் ரைேர்கள்
சிை றநைங்களில் காைணமாகிவிடுகிற ாம்.
பள்ளியிலிருந்து கரைத்துப்றபாய் வீடு திரும்பும் மகறைா, மகறைா , சிற்றுண்டி ோர்
தெய்து ரேத்து, காத்திருக்கும் அன்ரைரேக் ெந்திக்க ஓறடாடி ேருோர்கள்.
வீட்ரடப் பூட்டி விட்டு ஊைாறைாடு கர றபசிக் தகாண்டிருப்பர றோ அல்ைது
ொவிரே அடுத் வீட்டில் தகாடுத்துவிட்டு றைடிஸ் கிைப்புக்கு அம்மா
றபாயிருப்பர றோ அறியும் றபாது பிஞ்சு மைங்கள் எவ்ேைவு றே ரைப்படும்?
அலுேைகத்திலிருந்து அலுத்துப்றபாய் வீடு திரும்பும் கணேன் காணவிரும்புேது
காத்திருக்கும் மரைவிரே. ஆைால் அேன் காண்பற ா த ாரைக்காட்சித் த ாடரில்
மூழ்கி ன்ரை ெட்ரடறே பண்ணா மரைவிரே. ெந்திப்புகளில் ெஞ்ெைம் ஏற்பட
குடும்பத் ரைவிேருக்கும் தபாறுப்புண்டு.
ொன்ற ான் எைக் றகள்விப்பட்டு மகிழறேண்டிே தபற்ற ார், பி ர் மூைமாக உங்கள்
மகன் புரக பிடிப்பர , மது அருந்துேர பார்த்ற ாறம' என்ற ா அல்ைது உங்கள்
பிள்ரை ோறைாறடா சுற்றுேர ப் பார்த்ற ாறம, பார்த்து ேைர்க்கக்கூடா ா?'
எைறோ றகள்விப்பட றநரிட்டால் தபற்ற ார் இ ேம் என்ை பாடுபடும்! அர றே
அேர்கள் றநரில் பார்க்க றநரிட்டால் அேர்கள் உள்ைம் உரடந்து றபாகுறம! இப்படி
ெந்திப்புகள் கெந்துறபாக பிள்ரைகளும் காைணமாேதுண்டு.
ாய், ந்ர , பிள்ரை என் நிரைரே எந்றநைமும் நிரைவில் தகாண்டு உடல்
பிரிந்திருந் ாலும் உணர்ோல் இரணந்திருந் ால் ெந்திப்புகள் ெந்ற ாஷமாக அரமயும்.
இல்ரைறேல் ெஞ்ெைம் ான் மிஞ்சும்.
தெபம் : ஆண்டேறை! எங்கள் குடும்பத்ர ச் ொர்ந் ேர்கள் எங்கரைப் பார்க்க
றநரிடும் றபாதும், எங்கரைப் பற்றி றகள்விப்படும் றபாதும் தபருரம தகாள்கி
வி த்தில் எங்கள் ோழ்க்ரக அரமேட்டும் ஆதமன்.
--
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பணிகளில் பங்குதகாள்ளாவிடில் பைன்கள் கசக்கும்
''ஒருேருக்தகாருேர் நன்ரம தெய்து பரிவு காட்டுங்கள்''(எறப 4:32)
ஐந் ாம் நிரை :
இறேசுவின் சிலுரேரேச் சுமக்க சீறமான் உ வுகி ார். ோருரடே சிலுரேரேறோ
ற ரேயில்ைாமல் சுமக்க றேண்டியுள்ைது றபாை றேண்டாதேறுப்புடனும்
முைகலுடனும் சீறமான் சிலுரே சுமக்க உ வுகி ார். இறேசு சிலுரே சுமப்பது
அேருக்காகவும் ான். அேைது சிலுரேயில் அேருக்கும் பங்குண்டு என்பர அேர்
உணர்ந் ாகறே த ரிேவில்ரை. இத் ரகே நிரை நம் வீடுகளிறையும் ஏற்படத் ான்
தெய்கின் து.
அைக்கப் பைக்க ெரமேரை ஒருபக்கமும், இ ை றேரைகரை மறுபக்கமும்
பார்த்துக்தகாண்டிருக்கும் மரைவிக்கு உ வி தெய்ேது தகௌைே குர ச்ெல் றபாைவும்,
ற ரேேற் து றபாைவும், பை குடும்பத் ரைேர்கள் இன்றும் நிரைக்கத் ான்
தெய்கி ார்கள். அந் மரைவி றேரை தெய்ேற நமக்காகத் ான். அேைது
ெரமேரைத் ான் நாம் உண்கிற ாம். அேள் தெய்யும் அரைத்துப் பணிகளும்
நம்ரமயும் உள்ைடக்கிே குடும்பத்துக்காகத் ான் என்பர பைெமேம்
ம ந்துவிடுகிற ாம்.
நாள் முழுேதும் பள்ளியிறைா, அலுேைகத்திறைா பணிோற்றிவிட்டு, வீட்டுக்கு
ேரும்றபாது எஞ்சிே றேரைகரையும், றகாப்புக்கரையும் கட்டுக்கட்டாய் சுமந்து
ேந்து, இைவு கண்விழித்து றேரை தெய்யும் கணேருக்கு, உ விோகறோ அல்ைது
ஆறு ைாகறோ இருப்பது, ற ரேறே இல்ைா து றபாை ங்கள் விருப்பம் றபாை
உல்ைாெமாய் இருக்கும் குடும்பத் ரைவிேரும் உண்டு. அந் க் கணேர் சிந்தும்
விேர்ரே ான் நம் வீட்டில் உரை ரேத்து உணவு பரடக்க ஆ ாைமாய் உள்ைது
என்பர ம ந்து றபாகிற ாம்.
பை அலுேல்களில் பைபைப்பாய் இருக்கும் தபற்ற ார்கள் கரடக்குச் தெல்லு ல்,
அண்ரட வீட்டுக்குச் தெல்லு ல் றபான் சிறிே வேலைகலைச் செய்யச் செொல்லும்
வ ொது, சிறுேர் சிறுமியர் எரிச்ெல் அலைேதும் மனதிற்குள்வைவய முனகிக்
சகொள்ேதும், சிை வேரங்களில் ெத்தமொகவே எதிர்ப்ல சதரிவிப் தும் உண்டு.
ச ற்வ ொருக்கு ஒத்தொலெ புரிேது ஏவதொ ஒரு ச ரிய இலைஞ்ெல் வ ொைக்
கருதுேதுண்டு. ச ற்வ ொர் டும் ொடும், செய்யும் வேலைகள் யொவும் தங்களுக்கும்
வெர்த்துத்தொன் என் லத எப் டி ம க்க முடிகி து?
குடும் த்தில் எந்த வேலையும் பிரத்திவயகமொக அேரது அல்ைது இேரது வேலை
என்று கிலையொது. ேெதிக்கொக வேலைகலை ஆணுலையது, ச ண்ணுலையது எனப்
பிரித்துள்வைொம். இதில் ஒருேருக்சகொருேர் உதவுேதுதொவன இயற்லகயொனதும்
நியொயமொனதும். இலதச் செய்ய என்ன தயக்கம்?
செ ம் : ஆண்ைேவர! குடும் த்தில் ஒவ்சேொருேர் செய்யும் வேலையும் அலனேருக்கும்
ைன் தருகி து. அதுவ ொை அந்த வேலையிலும் அலனேருக்கும் ங்கு உண்டு
என் லத உணர்ந்து உதவி செய்யும் உள்ைம் தொரும். ஆசமன்.
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நெருக்கம் தவிர்க்கப்பட்டால் நெருடல் மிஞ்சும்
"மற் ேருக்கு ேைர்ச்சி தரு ேற்ல ச் செய்வேொமொக'' (உவரொ 14: 19)
ஆ ொம் நிலை :
சேவரொணிக்கம்மொள் இவயசுவின் திருமுகத்லதத் துலைக்கி ொர்.. சிலுலேப் ொலதயின்
வ ொது இவயசுலே ைர் ொர்த்தனர். சிைர் ரிகொெமொய் - ொர்த்தனர். சிைர்
ரிதொ த்வதொடு ொர்த்தனர். சிைர் கண்டுசகொள்ைவே இல்லை. ஆனொல் ொெத்வதொடும்
ரிவேொடும் ொர்த்து, சேருங்கி ேந்து உதவிய ஒரு சிைரில் சேவரொணிக்கொள் ஒருேர்.
ொெமும் ரிவும் அதிகம் வதலேப் டும் வேரங்களில் ேம் குடும் த்தினலர ேொமும்
ொர்க்கத் தேறிவிடுகிவ ொம். ெற்று சேருங்கி வேரம் செைவிை ம ந்துவிடுகிவ ொம்.
ஓைொய்த் வதயும் அைவுக்கு உலைத்து ணத்லதச் ெம் ொதித்து வீட்டிற்கு தகாடுக்கும்
குடும்பத் ரைேர்கள் மரைவிறோடு, மக்கறைாடு சிறிது றநைம் தெைவிட
ேறுேதுண்டு. "எங்றக றநைம் இருக்கி து? எைக்கும் ஆரெ ான். எங்றக முடிகி து?
ோருக்காக இந் ஓட்டமும் அரைச்ெலும்?” எை ஆயிைம் ொக்குகரை கூறிைாலும்
அரேதேல்ைாம் காைணங்கள் ஆகாது. பரிவும், பாெமும் மரைவிக்கு ற ரேப்படும்
றபாது, அக்கர யும் ஆறைாெரையும் பிள்ரைகளுக்குத் ற ரேப்படும்றபாது பணம்
அர த் ைமுடிோது. நமது தநருக்கம் ான் அர த் ைமுடியும்.
வீட்டு றேரைகளில் மும்மைமாய் இருக்கும் குடும்பத் ரைவிகள் வீட்டு
அங்கத்திைர்களுடன் அன்பாய் உ ோட ேறுேதும் உண்டு. வீடு தெங்கற்கைால்
ஆைது. குடும்பம் மனி ர்கைால் ஆைது. கற்கைால் ஆை வீட்டுக்கு றநைம் தெைவிட
முடிகி குடும்பத் ரைவிகளுக்கு கணேன், குழந்ர கள், உ விைர்கள் அடங்கிே
குடும்பத்திற்கு றநைம் தெைவிட முடிோ ா? பள்ளியில் றெர்த் ல், ஆரடகள்
ோங்கு ல், தபாருட்கரை ோங்கிக் தகாடுத் ல் எைப் பை காரிேங்கரைப் பார்த்துப்
பார்த்து தெய்யும் தபற்ற ார்கள் பிள்ரைகறைாடு அமர்ந்து திைமும் சிறிது றநைம்
தெைவிட மறுக்கி ார்கள். புரிோ பாடத்ர ப் படிக்கமுடிோமல் திணறும்றபாது
உடனிருந் ால் எவ்ேைவு நைமாய் இருக்கும். நமது தநருக்கம் ைா இன்பத்ர நாம்
ரும் எந் ப் தபாருளும் ைாது.
ங்களுக்காகறே ோழும் தபற்ற ாருடன் றநைம் தெைவிட முடிோ , அேர்கரைக்
கண்டுதகாள்ைா இரைஞர் இைம்தபண்களும் உண்டு. நண்பர்கறைாடு
சுற்றுே ற்கும், பள்ளி, கல்லூரி காரிேங்களுக்கும் தெைவிட றநைம் இருக்கி
இேர்களுக்கு தபற்ற ாரை பிட்டு அகன்றிருப்பற ேெதிோய்ப்படுகி து.
பிள்ரைகறைாடு திருப்பது ாறை தபற்ற ாருக்கு மகிழ்ச்சி ைமுடியும்.
குடும்பத்தில் ஒருேரை ஒருேர் பாெத்ற ாடும், பரிறோடும் பார்த்து, தநருங்கி, றநைம்
தெைேழிக்கும் றபாது கிரடக்கும் ஆத்ம திருப்தி பணத் ாறைா, தபாருட்கைாறைா,
றேறு எ ைாறைா கிரடக்காது.
தெபம் : ஆண்டேறை! எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ைேர்கரை பாெத்ற ாடு பார்க்கவும்,
அேர்களுக்கு ஆ ைவு ற ரேப்படும் றபாது அருகிருந்து றநசிக்கவும், றநைம் ஒதுக்கவும்
அருள் ாரும். ஆதமன்.
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உதாசீனம் நெய்வதால் உறவுகள் உடடயும்
''மனத் தொழ்லமவயொடு மற் ேர்கலை உயர்ேொகக் கருதுங்கள்' (பிலி 2: 3)
ஏைொம் நிலை :
-இவயசு இரண்ைொம் முல யொக கீவை விழுகி ொர். கீவை விழுந்த அேலரத்
தூக்கிவிடுேதற்குப் திைொக தூற்றினொர்கள். லகசகொடுத்து தொங்குேதற்குப் திைொக
கலெயொல் அடித்தொர்கள். அேருக்கு வதலேப் ட்ைது உதவி, உற்ெொகம். கிலைத்தவதொ
உலதயும் உதொசீனமும். இப் டிப் ட்ை நிலை ேம் இல்ைங்களிலும் நிகைத்தொன்
செய்கின் து.
அதிகம் எதிர் ொர்த்த தவி உயர்வு கிலைக்கொமல் மனம் வெொர்ந்து, வீடு திரும்பும்
கணேர்களுக்கு ஆறுதல் கூறுேதற்குப் திைொக 'எனக்கு அப் வே சதரியும். உங்களுக்கு
ெொமர்த்தியம் த்தொது. உங்கலைவிை ேயதில் குல ந்தேர்கசைல்ைொம் எப்வ ொவதொ,
தவி உயர்வு ச ற்றுவிட்ைொர்கள். எல்ைொம் என் தலைவிதி' என மலனவி புைம்பித்
தீர்க்கும் வ ொது, அது சேந்த புண்ணிவை வேலைப் ொய்ச்சுேது வ ொைத்தொன்
இருக்கும்.
அதுவ ொைவே மலனவி முன்வனொெலனயின்றி செய்த செயலினொல், ண ேஷ்ைவமொ
வேறு கஷ்ைவமொ வேரிடும் வ ொது ' ரேொயில்லை வ ொகட்டும்' என்று செொல்ேதற்குப்
திைொக "ஒரு கொரியத்லதயும் உருப் டியொகச் செய்யத் சதரியொது. இப் ேருத்தப் ட்டு
என்ன ண் து? எல்ைொம் என் தலையில் ஒன்ன கட்டி ேச்ெொங்கவை அேங்கலைச்
செொல்ைணும்" என கணேன் அலுத்துக்சகொள்ளும் வ ொது மலனவியின் உள்ைம்
சுக்குநூ ொகச் சிதறிவிடும்.
எவ்ேைவேொ முயற்சி செய்தும் முதல் இைத்லதவயொ அல்ைது, விரும்பிய
மதிப்ச ண்லணவயொ ச
முடியொமல் பிள்லைகள் தவிக்கி வ ொது 'இது
ஒன்னத்துக்கும் உதேொது. இதுக்கு செைேழிக்கி
ணம் சமொத்தமும் வீண். டிக்கி
பிள்லைலய ொர்த்தொவை சதரியொது?" - என ச ற்வ ொர் உறுமுகி வ ொது ஏற்கனவே
கொயப் ட்ை அந்த இை - உள்ைம் இரணமொகிவிடும்.
ேெதிக் குல ேொல் தங்கள் பிள்லைகளுக்கு தொங்கள் விரும்பும் கொரியங்கலைச் செய்ய
முடியொத ச ற்வ ொர் தங்கள் இயைொலமலயக் குறித்து ஏற்கனவே சேொந்து
வ ொயிருக்கும்வ ொது பிள்லைகள் அேர்கலை - இழித்துலரப் தும், ேண் ர்களின்
ச ற்வ ொவரொடு ஒப்பிட்டு குல - கூறுேதும் அேர்கலை வமலும் வேொகச் செய்யும்.
எல்வைொருக்கும் எல்ைொம் இருப் துமில்லை. எல்வைொரும் எப்வ ொதும் சேற்றி
ச றுேதுமில்லை. தேறுேது மனித இயல்பு. அப் டித் தேறும்வ ொதுதொன்
குடும் த்தினரின் அரேலணப்பும், ஆதரவும் அதிகம் வதலே. உஷ்ணமொன ேொர்த்லதகள்
ேருத்தத்லத அதிகரிக்கும். உற்ெொகமொன ேொர்த்லதகள் கேலைலயக் கூை
குல த்துவிடும்.
செ ம் : ஆண்ைேவர! தேறுேது மனித இயல்பு என் லத புரிந்துசகொண்டு,
தடுமொறுகி வ ொது ஒருேலர ஒருேர் தொங்கக் கூடிய ேல்ை மனலதத் தந்தருளும்.
ஆசமன்.
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வியர்டவ சிந்தாததால் கண்ணீர் நொரிகிறறாம்
“ேன்லம செய்ேதில் மனம் தைரொதிருப்வ ொமொக'' (கைொ6:9)
எட்ைொம் நிலை :
எருெவைம் மகளிர் இவயசுவின் ொடுகலைப் ொர்த்து கண்ணீர் ேடிக்கின் னர்.
இவயசுவின் இந்த நிலைலய அேர்கைொல் ஏற்றுக்சகொள்ை முடியவில்லை . எனவே
கதறுகி ொர்கள். ஆனொல் இவயசுவேர் - அேொகளுக்கு ஆறுதலும் அறிவுலரயும்
கூறுகி ொர். ேைந்துவிட்ை கொரியத்துக்கொக அைொதீர்கள். அதன் கொரணங்களுக்கொக
அழுங்கள். கண்ணீர்விட்டு கத க்கூடிய நிலைலமகளும் சூைல்களும் ேம்
இல்ைங்களிலும் நிகைக்கூடும். அப்வ ொது நிலைகுலைந்து வ ொய் நிற் லதவிை இலே
நிகைொமல் இருக்க என்சனன்ன செய்ய வேண்டும் என் தில் கேனம் வேண்டும்.
வீட்டின் ஒவர ஒரு ெம் ொதிக்கும் ே ரொன தந்லதயின் வேலை றிவ ொகி வ ொது
கண்ணீர் முட்டிக்சகொண்டுதொன் ேரும். ஆனொல் வேலை றிவ ொனது என் து
விலைவு. அதற்கொக அழுேலதவிை அதற்குக் கொரணமொன ஒழுங்கின்லம, லகயூட்டு
ச ற் லம, இேற்றிற்கொக அைவேண்டும். இந்தக் கொரியங்கலைச் செய்ய கணேலனத்
தூண்டிய மலனவி அதற்கொக அைவேண்டும்.
குடும் த்தலைவியொன தொய்க்கு கடும் வேொய் ஏற் டுகி வ ொது அழுேலதத்தவிர வேறு
என்ன செய்ய முடியும்? ஆனொல் அைவுக்கு மீறிய வேலைப் ளுலே அேள் மீது
சுமத்தியதற்கொக அைவேண்டும். அல்ைது தொவய கூை ெரியொன வேரங்களில் ெத்தொன
உணவுகலைச் ெொப்பிைொத கேனக் குல வுக்கொய், அெட்லைத்தனத்துக்கொய்
அைவேண்டும். தீய ைக்கங்களினொல் வேொலய ேருவித்துக்சகொண்ை இலைஞன்
அதற்கொய் அைவேண்டும்.
- இறுதித் வதர்வில் வதொல்வி, ை ஆண்டுகைொக வேலை கிலைக்கொலம
இலேசயல்ைொம் அேமொனத்லதயும் அழுலகலயயும் ேரலேப் லேதொன். ஆனொல்
இேற்றிற்குக் கொரணம் விதி என்று கூறி வீணொய் இருப் து மைலம.
வெொம்வ றித்தனமும், முயற்சியின்லமயும்,
லம தேறியலமயும் இேற்றிற்கு கொரணமொக இருக்கக்கூடும். அப்வ ொது வியர்லே
சிந்தத் தேறியதொல் இப்வ ொது கண்ணீர் சிந்த வேண்டியுள்ைது.
கண்ணீர் ேருவிக்கும் அைவுக்கு துன் ங்கள் ேம் ேொழ்வில், நிகழ்ேதுண்டு. சிை
துன் ங்கள் ேம் லகக்கு அப் ொற் ட்ைலே. அலே கைவுளின் செயல்கள். அேற்றிற்கொக
அழுதுவிட்டு ஆண்ைேரிைம் அர்ப் ணித்து விடுவேொம். ஆனொல் சிை துன் ங்கள் ேொவம
ேருவித்துக் சகொண்ைலே. விலைவுகைொன துன் ங்களுக்கொக அழுேலத நிறுத்திவிட்டு
அதன் கொரணங்களுக்கொக அழுவேொம். அலே இனிவமைொேது நிகைொமல் ொர்த்துக்
சகொள்வேொம்.
செ ம் : ஆண்ைேவர! எங்கள் குடும் த்தில் நிகழும் அதிர்ச்சி தரும் துக்க நிகழ்வுகள்,
எங்கள் கண்கலை ேலனத்தொலும் அேற்றிலிருந்து ொைங்கள் கற்றுக்சகொண்டு
எதிர்கொைத்தில் துன் ங்கள் நிகைொத ேண்ணம் ேொழ்க்லகலய சேறிப் டுத்த
அருள்தொரும். ஆசமன்.

பயணத்தில் இயேசுவுடன்

கடவுள் கட்டினாலன்றி குடும்பம் சிறக்காது
“மனிதரொல் இயைொதேற்ல க் கைவுைொல் செய்ய இயலும்'' (லூக் 18:27)
ஒன் தொம் நிலை:
இவயசு மூன் ொம் முல யொக கீவை விழுகி ொர். சிலுலேலயச் சுமக்க அேரொல்
முடியொமல் தடுமொறுகி ொர். சீவமொனின் உதவி, சேவரொணிக்களின் ஆதரவு, எருெவைம்
ச ண்களின் ஆறுதல் இலேசயல்ைொம் ெற்று மன ைத்லதத் தந்தொலும் மனித
உதவிகள் அேருக்கு வ ொதிய ைம் தரவில்லை . தலரயில் விழுகி ொர். விழுந்த அேர்
முகத்லத உயர்த்திப் ொர்க்கி ொர். கல்ேொரியின் முகட்லைப் ொர்க்கி ொர். அலதயும்
தொண்டி விண்லணப் ொர்க்கி ொர். தந்லதலயப் ொர்க்கி ொர். ெக்தி பி க்கி து.
யணத்லதத் சதொைர்கி ொர். மனிதரின் ைம் எல்ைொம் வதொற்றுப்வ ொகி து. ேம்
குடும் ங்களில் இத்தலகய தருணங்கள் ேந்துள்ைன அல்ைேொ?
எத்தலன முயற்சிகள்? எத்தலன அலைச்ெல்கள்? எத்தலன ஆவைொெலனகள்?
அத்தலனக்குப் பி கும் வதொல்விகள், தடுமொற் ங்கள், வீழ்ச்சிகள். குடும் த் தலைேன்
ேொன். எனக்குத் சதரியும் என்ன செய்ய வேண்டுசமன்று. ேொன் செொல்ேலதச்
செய்யுங்கள்' என மொர்தட்டிய தந்லத தடுமொறிப் வ ொகி ொர்.
'ேொன் தொன் வீட்டிவைவய இருப் ேள். எனக்குத்தொன் வீட்டுச் சூைல் சதரியும். இந்த
பிரச்ெலனக்கு இது தொன் தீர்வு' என்று தீர்க்கமொய் செொன்ன தொயும் தேறிவிடுகி ொள்.
'உங்களுக்சகல்ைொம் இந்தக் கொைம் சதரியொது. நீங்கள் லைய கொைத்து ஆட்கள்.
எங்களிைம் துடிப்பு உண்டு, ஆற் ல் உண்டு, ொருங்கள் செயித்துக் கொட்டுகிவ ொம்'
என்று வீரம் வ சிய பிள்லைகளும் வதொற்றுப் வ ொகி ொர்கள்.
ேமது அறிவு, அனு ேம், ைம் என ேம்லமவய ேம்பி இறுதியில் தடுமொறி விழுகி ேொம்
உண்லம ைமொன இல ேனின் துலணலம ேொடுேவத இல்லை. ஆவைொெலன ச
அனு ேமிக்கேர்கலைசயல்ைொம், ேலைவீசித்வதடி, ணம் செைவு செய்து ொர்க்கும்
ேொம், இல ேனின் ஆவைொெலன ச
முயற்சி எடுப் வத இல்லை. எனக்கு உதவி
ஆண்ைேரிைமிருந்வத ேரும்' என் ெங்கீத ஆசிரியரின் ேம்பிக்லகவயொடு ஆண்ைேரின்
உதவிலய ேொம் எப்வ ொது வதைப்வ ொகிவ ொம்? ேமது ைத்லதயும் மனித ைத்லதயும்
மட்டுவம ேொம் ேம்பியிருக்கும் ேலர மீண்டும் மீண்டும் விைத்தொன் விழுவேொம். ேம்
ைமின்லமயும் இல ேனின் ைமும் இலணகின் வ ொது, ேமது ேலுவின்லமயும்
ேலிலமயொய் மொறும். இந்த ேலிலமலயப் ச
குடும் மொக செபிக்கிவ ொமொ? அலதச்
செய்யும் ேலர ேொம் விழுேது சதொைரத்தொன் வ ொகி து.
செ ம் : ஆண்ைேவர! என் ஆற் ைொய் உள்ைேவர! நீவர எங்கள் அரண் என
அறிக்லகயிட்டு, உம் உதவிவயொடு எங்கள் உலைப்ல வெர்த்து சேற்றிகொணும்
அருலைத்தொரும். ஆசமன்.

பயணத்தில் இயேசுவுடன்

மாண்பு றபணப்படாத றபாது மனது கனக்கிறது.
"சினமுற் ொலும்

ொேம் செய்யொதிருங்கள்'' (எவ

4:26)

த்தொம் நிலை:
இவயசுவின் ஆலைகலைக் கலைகி ொர்கள். அேமொனத்திற்கு உள்ைொக்குகி ொர்கள்.
அந்தரங்கம் இங்வக கிரங்கமொக்கப் டுகி து உைலை ேருத்தியேர்கள் இப்வ ொது
உணர்லேயும் ேருத்துகி ொர்கள். மனித மொண்பு மறுக்கப் ட்ை நிலையில் மனுமகன்
உள்ைொர். ேம் குடும் ங்களிலும் சிை வேரங்களில் மனித மொண்பு மீ ப் டுகி வத.
என்வ ொ ஒரு ேொள் உணவில் உப்பு குல ந்து விட்ைொவைொ, சுலே குல ந்து
விட்ைொவைொ என்ன ேைக்கி து? 'ெொப் ொைொ இது? ெலமயைொ ண்ணியிருக்வக?' என்று
தட்லை வீசி எறிேதும் ொத்திரங்கலை வீசி எறிேதும் என்ன ேொகரீகம்? ஆணும்
ச ண்ணும் ெரிநிகர் ெமொனம் என் அடிப் லை உண்லமலயவய ம ந்து
லகவயொங்குேதும், மலனவிலயத் தொக்குேதும் ஆண்லமக்கு அைகொ என்ன? இத்தகு
வேரங்களில் தன் மொண்ல வய இைந்து அேமொனப் ட்டுப் வ ொகி து ச ண்லம.
'கணேன்' என் நிலைலயக்கூை ச ொருட் டுத்தொமல் ஒருலமயில் வ சுேதும்
எடுத்சதறிந்து வ சுேதும் அெட்லை செய்ேதும் ச ண்லமக்கு அைகல்ைவே!
இலேசயல்ைொம் நிகழும் வ ொது ஆண்லமயும் சிறுத்துப் வ ொகி து.
குைந்லதகள் ேயதில் சிறியேர்கள் தொன் என் ொலும் ேம் கட்டுப் ொட்டுக்கு
உட் ட்ைேர்கள்தொன் என் ொலும் அேர்களுக்கும் மொண்பு உண்டு. அேர்கலைக்
கண்டித்து ேைர்க்கிவ ொம் என் ச யரில் கண்மூடித்தனமொய் அடிப் தும், கண்ை டி
வ சுேதும், அேர்கைது ேண் ர்கள் முன் ொக வமொெமொக ேைத்துேதும் அேர்கள்
மொண்புக்கு ேொம் மரியொலத தரொதலதவய கொட்டுகி து. அவ்ேொவ குைந்லதகளும்
மற் ேர்கள் ொர்க்கின் வ ொது ச ற்வ ொலர அேமரியொலதயொய்ப் வ சுேதும்
ேைத்துேதும் அைகில்லைவய!
இப் டி குடும் த்தில் ஒருேர் ஒருேரது மொண்ல மதித்துப் வ ொற்றுேதற்குப் திைொக
மொண்ல க் குல த்து அேமொனப் டுத்துகிவ ொம். வ ொற்றுேதொய் இருந்தொல் ைர்
முன்னிலையிலும் திருத்துேதொய் இருந்தொல் தனிலமயிலும் திருத்த வேண்டும் என் து
தொன் நியதி. இதலன ம ந்து பி ர் முன் ொக ேம் குடும் த்தொலர இழிவு டுத்தும்
வ ொது, அந்தரங்கத்தில் நிகை வேண்டிய ரிமொற் ங்கள் கிரங்கமொக ரிேர்த்தனம்
செய்யப் டுகி வ ொது, இவயசுவுக்கு நிகழ்ந்த அேமொனம் ேம் இல்ைங்களிலும்
சதொைர்கி து.
செ ம் : ஆண்ைேவர! எங்கள் குடும் த்தொலர ொரொட்டுேதொய் இருந்தொல் பி ர்
முன்னிலையிலும், குல கூறுேதொய் இருந்தொல் தனிலமயிலும் செய்து, அேர்கள்
மொண்ல மதிக்கக் கற்றுத் தொரும். ஆசமன்.
பயணத்தில் இயேசுவுடன்

கனிவு இருக்குமிடத்தில் கட்டுப்பாடும் கெக்காது
''ஒருேருக்சகொருேர் அன்பின் அடிலமகைொய் இருங்கள்''(கைொ 5: 13)
திவனொ ொம் நிலை :
தொன் சுமந்து ேந்த சிலுலேயின் மீது இவயசுலே கிைத்தி கூரிய ஆணிகைொல்
அல கி ொர்கள். இவயசு விரும்பியிருந்தொல் ஒவர சேொடிப்ச ொழுதில் உதறித்தள்ளிவிட்டு
வீறு சகொண்சைழுந்து தன் ேல்ைலமலயக் கொட்டியிருக்க முடியும். ஆனொல் அேர் அலதச்
செய்யவில்லை. கொரணம் இப்வ ொது தன் சுதந்திரத்லத இந்தச் சிலுலேயில் ெக்தியிைக்கச்
செய்ேதொல் எல்வைொருக்கும் நில ேொன சுதந்திரமும், மீட்பும், மகிழ்வும் தரமுடியும்
என் லத உணர்ந்தொர். எனவே கட்டுண்ைேரொனொர். ேமது குடும் ங்களிலும் சுதந்திரத்லத
முழுலமயொக அனு விக்க முடியொத நிலை ஏற் டுேதுண்டு.
'ேொன் ஒரு ஆண்மகன். எனக்சகன்ன கட்டுப் ொடு? ேொன் எங்கு வேண்டுமொனலும்
வ ொவேன், எப்வ ொது வேண்டுமொனொலும் ேருவேன் என்கின் நிலை, திருமணமொகி
குடும் மொக ஆன பின்னொல் மொறிவிடுகி து. ேமக்கொக மலனவி, குைந்லதகள் என சிை
வேெ உள்ைங்கள் கொத்திருக்கும் என் உணர்வு ேம் சுதந்திரத்திற்கும் கட்டுப் ொடு
விதிக்கி து. ஆரம் த்தில் கெந்தொலும் பின்னர் இந்தக் கட்டுப் ொடு இனிலமயொகிவிடுகி து.
பி ந்த வீட்டில் இஷ்ைம் வ ொல் சுதந்திரமொய் சுற்றி ேந்த ச ண் புகுந்த வீடு என்னும்
இன்சனொரு இைத்லத அலைகி வ ொது இயற்லகயொன சிை கட்டுப் ொடுகள் இருக்கத்தொன்
செய்கின் ன. இேற்ல முட்கைொகவும் ஆணிகைொகவும் ொர்ப் லதவிை ேம்லம புதிய
இைத்தில் ஒன் லேக்கும், ஒட்ைலேக்கும் ெொதனங்கைொகப் ொர்க்க ைகிக்சகொள்ை
வேண்டும்.
இந்த ேயதில் அனு விக்கவில்லைசயன் ொல் எப்வ ொது அனு விப் து?' என்
வகள்வியுைன் விருப் ம் வ ொல் சுற்றித் திரிந்து எங்கு வேண்டுமொனொலும் வ ொகவும்,
எப்வ ொது வேண்டுமொனொலும் ேரவும் ஆலெப் டுகி பிள்லைகளுக்கு எங்வக
வ ொயிருந்தொய் ? ஏன் இவ்ேைவு வேரம்?' என் ச ற்வ ொரின் வகள்விகள் தங்கள்
சுதந்திரத்லத றிக்கும் விைங்குகைொகத் வதொன்றும். ஆனொல் ச ற்வ ொரின் அந்தக்
வகள்விகள் அதிகொரத்தின் சேளிப் ொைல்ை. மொ ொக அக்கல யின் சேளிப் ொடுகள்,
அன்பின் சேளிப் ொடுகள்.
தங்கள் சுதந்திரம் றிவ ொகி து என குடும் த்தில் உள்ைேர்கள் நிலனக்கி வ ொது
எரிச்ெலும் வகொ மும் வதொன்றும். ஆனொல் தொமொகவே முன்ேந்து சுதந்திரத்திற்கு ஓய்வு
தந்து பி லர அனுெரித்து ேைக்கும் வ ொது அது சுகமொக மொறுகி து. ேம் சுதந்திரம்
றிவ ொேதொய் எண்ணொமல் யன் டுேதொய் உணர்வேொம்.
செ ம் : ஆண்ைேவர! சுதந்திரத்லதத் தந்துள்ை நீர் அலத ேல்ைமுல யில் யன் டுத்த
சுயசதளிலேயும் தந்துள்ளீர். ேொங்கள் குடும் ேைனுக்கொக சிை கட்டுப் ொடுகலை
மனமுேந்து ஏற்றுக்சகொள்ை கற்றுத்தொரும். ஆசமன். கும் தீ ம் சுைர்விை தியொகத் திரி
எரியவேண்டும்
பயணத்தில் இயேசுவுடன்

குடும்ப தீபம் சுடர்விட தியாகத் திரி எரியறவண்டும்
‘தம்லமவய சேறுலமயொக்கிய கிறிஸ்துவின்மனநிலை நிைவுக' (பிலி 2:5)
ன்னிசரண்ைொம் நிலை :
தனது ணிலய முடித்துவிட்ை நில வில் இவயசு சிலுலேயில் உயிர் து க்கி ொர்.
முக்கொைத்திற்கும் உரியேரும் முதலும் முடிவும் ஆனேருமொன இவயசு தன் மண்ணுைக
ேொழ்வுக்கு முடிவு தருகி ொர், தன் உயிலரத் து ப் தன் மூைம். அேர் உயிலர யொரும்
எடுக்கவில்லை . அேவர மனமுேந்து லகயளிக்கி ொர். அேர் உயிர் றிக்கப் ைவில்லை.
அேரொல் ரிெளிக்கப் டுகி து. 'ச றுதலைக் கொட்டிலும் தருதலில் தொன் இன் ம் அதிகம்'
என் லத உணர்த்தும் தியொகத் திருமகனொய் இவயசு உயர்ந்து நிற்கி ொர். குடும் ேொழ்வில்
தியொகம் இன்றியலமயொத ஒன்று.
தந்லத தன் விருப் ப் டி ேொைவேொ, செைவு செய்யவே முடிேதில்லை. தன் ைக்கங்கலை
மொற்றிக்சகொள்ை வேண்டியுள்ைது. தன் செைவுகலையும் அதனொல் தன் சுற் த்லதயும்
சுருக்கிக் சகொள்ை வேண்டியுள்ைது. அயரொத உலைப்பு அேசியமொகி து. சிை வேரங்களில்
இரவிலும் கண்விழித்து உலைக்க வேண்டியுள்ைது. இலேசயல்ைொம் குடும் ேொழ்வு
அேரிைம் எதிர் ொர்க்கும் தியொகங்கள். ஆனொல் உைல் ேருந்தினொலும் இந்தத் தியொக
ேொழ்வு மனலத நில ேொக்குகி து.
ஒரு தொயின் தியொகத்லத விேரிக்க ேொர்த்லதகவை இல்லை. த்து மொதம் சுமப் து முதல்,
தன் உதிரத்லதவய ொைொக ஊட்டி, உண்பித்து ேைர்த்து, கண்ணயரொது கொத்து,
இறுதிேலர அன்பு செய்யும் தொயின் ேொழ்வு முற்றிலுமொக ஒரு தியொக ேொழ்வுதொன்.
இந்தத் தியொக ேொழ்வு அேளுக்குக் கெப் தில்லை . மொ ொக இனிக்கி து.
பிள்லைகளும் தியொகம் செய்ய முடியும். செய்கின் னர். தொங்கள் விரும்புேலதசயல்ைொம்
ச
ஆலெயிருந்தொலும் குடும் ச் சூைலை அறிந்து, வேண்ைொம் எனச் செொல்லும்வ ொது
மனம் ெங்கைப் டும் ஆனொல் அதில் ஒரு ெந்வதொஷம் உண்டு. வமலும் டிக்கத் தி லமயும்
ஆலெயும் இருந்தொலும் ெவகொதர ெவகொதரிகளின் ேைனுக்கொக வேலைக்கு சென்று
அேர்கலைப் டிக்கலேக்கும்வ ொது சுலமயொகத்தொன் இருக்கும் ஆனொல் அேர்கள்
முன்வனற் த்லதப் ொர்க்கும்வ ொது அலே சுகமொன சுலமகைொக மொறிவிடும்.
எந்தக் குடும் த்லதயும் தொங்குேது அன்பும் தியொகமும் தொன் தியொகம் செய்யத்
தயங்கினொல் குடும் ம் கலையிைந்து வ ொய்விடும். ேம் விருப் ம் நில வேறி ேொம்
உதிர்க்கும் புன்னலகலயக் கொட்டிலும் ேம் தியொகத்தொல் பி ர் சிரிப் லதப் ொர்க்கும்
வ ொது கிலைக்கும் மகிழ்ச்சி அைவிைமுடியொதது. சிை தியொகங்கள் அேசியமொகி வ ொது
தயங்கொமல் ெலித்துக் சகொள்ைொமல் செய்ய கற்றுக்சகொள்வேொம். அப் டி தியொகம் செய்ய
தயங்கும் ட்ெத்தில் குடும் த்தின் மகிழ்ச்சிலயவய தியொகம் செய்ய வேரிடும்.
செ ம் : ஆண்ைேவர! எங்களுக்கொக உம் இன்னுயிலரவய தியொகம் செய்த உம்லமப்
பின் ற்றி, எங்கள் குடும் த்திற்கொக சிறு சிறு தியொகங்கள் செய்யும் தியொக உள்ைத்லதத்
தொரும். ஆசமன்.
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ஆரவாரமற்ற குடும்பம் அடமதியில் நிடலநபறும்
'அருள் ேைர்ச்சிக்வகற்

ேல்ை ேொர்த்லதகலைவய வ சுங்கள்' (எவ

4:29)

தின்மூன் ொம் நிலை :
மரித்த இவயசுவின் திருவுைலை அன்லன மரியொளின் மடியில் கிைத்துகி ொர்கள். முப் த்து
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ொைகனொக இவத மகலன மடியில் ஏந்தினொர்கள். மன்னர்கள்
முதைொவனொர் ணிந்து ேணங்கினர். அப்வ ொது இந்த அன்லன உள்ைத்தில் மகிழ்ந்தொர்கள்.
ஆண்ைேரில் அக்களித்தொர்கள். ஆனொல் ஆர்ப் ொட்ைம் ண்ணவில்லை. இன்றும் இ ந்து
வ ொன அவத மகனின் திருவுைலை தன் மடியில் ஏந்தும் வ ொது மனதுக்குள் அழுதொர்கள்.
ஆனொல் ஆர்ப் ொட்ைம் செய்யவில்லை. இன் த்லதயும் துன் த்லதயும் அலமந்த மனவதொடு
ஏற்றுக்சகொண்ைொர்கள். ேம் குடும் த்தில் நிகழும் இன் துன் ங்களில் ேொம் எப் டி
ேைந்துசகொள்கிவ ொம்?
ேெதி இருக்கும்வ ொது ேொரியில ப் தும், ேெதி குல யும்வ ொது ேொடி இருப் தும் எதற்கொக?
மகிழ்ச்சியொன வேரங்களில் ஊலரவய கூட்டி கும்மொைம் வ ொடுேதும், துன் ம் ேந்தவுைன்
துேண்டு வ ொேது தற்கொக? எல்ைொம் ேன் ொக ேைக்கும்வ ொது குடும் த்தொலர மனம் வ ொன
வ ொக்கில் ேொைவிட்டு விட்டு, பின்னர் நிலைலமகள் மொறும் வ ொது எதற்சகடுத்தொலும்
எரிந்துவிழுேது எதற்கொக? இன் ம், துன் ம், ேொழ்வு, தொழ்வு, சேற்றி, வதொல்வி எது
நிகழ்ந்தொலும் ெமநிலைவயொடு இருக்கத் சதரிந்தேன்தொன் சி ந்த குடும் த்தலைேன்.
தங்கள் விருப் ப் டி எல்ைொம் ேைக்கும் வ ொது "என் வீட்டுக்கொரர் வ ொை உண்ைொ? என்
பிள்லைகலைப் வ ொை உண்ைொ?'' எனப் ற்றிக்சகொள்ளும் குடும் த் தலைவிகள், ெரிவு
ஏற் டும்வ ொது உள்ைம் உலைந்து வ ொகி ொர்கள். இன் த்தின் வ ொது அதிக உணர்ச்சி
ேெப் டுேதும், துன் த்தின் வ ொது இடிந்து வ ொய்விடுேதும் ை தொய்மொர்களின் இயல் ொக
உள்ைது.
சேற்றி கிலைக்கும்வ ொது வதலேயில்ைொமல் ச ருலமயடித்து சகொள்ேதும்,
வதொல்வியலைந்தொல் ஓடி ஒளிந்து சகொள்ேதும் ை குைந்லதகளின் ைக்கமொக உள்ைது.
ேொலி ேொட்களின் கூத்தும் சகொண்ைொட்ைமும், அேற்வ ொடு ேரும் உல்ைொெமும் சிற்றின் மும்,
பி கு வேொயிலும், துன் த்திலும், வதொல்வியிலும் முடிகி வ ொது தற்சகொலை முடிலேத் வதடும்
அைவிற்கு ேொலி ர்கள் செல்ேதுண்டு.
இவ்வுைக ேொழ்க்லகயில் எதுவும் நிரந்தரமல்ை. இன் மும் துன் மும் மொறிமொறி ேருேதுதொன்
உைக இயல்பு. இன் ேொட்களில் எல்லைக்கைங்கொ எழுச்சியும், துன் வேலையில்
செொல்லிைைங்கத் துயரமும் அலைேது ேமக்கும் ேம் குடும் த்துக்கும் ேல்ைதல்ை. எது
ேைந்தொலும் மரியொலைப்வ ொை அலமந்த உள்ைத்துைனும் அலமதியொன மனநிலைவயொடும்
ேொைக் கற்றுக்சகொண்ைொல் மகிழ்ச்சி கண்லண மல க்கொது. துன் மும் சதொண்லைலய
அலைக்கொது.
செ ம் : ஆண்ைேவர! இன் வேலையில் உமக்கு ேன்றி செலுத்தவும், துன் வேலையில்
உம் துலணலய ேொைவும் அலனத்லதயும் மரியொலைப்வ ொை அலமந்த உள்ைத்துைன்
ஏற்றுக்சகொள்ைவும் அருள்தொரும். ஆசமன்.
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அடமதி அனுமதிக்கப்பட்டால் அழிவு தவிர்க்கப்படும்
" அலமதிக்கு ேழிேகுப் ேற்ல

ேொடுவேொமொக'' (உவரொ 14:1)

தினொன்கொம் நிலை :
இவயசுவின் மரித்த உைலை இரேல் கல்ைல யில் அைக்கம் செய்கி ொர்கள். எங்கும் நில ந்த
இல ேலன, எல்லைகொணொ கைவுலை ஒரு இருண்ை குலகக்குள் அைக்கப் ொர்க்கி ொர்கள்.
அேரும் அலத அனுமதிக்கி ொர். இது இருள் ஆட்சி செலுத்தும் வேரம். எனவே ஒரு அலமதி
கொக்கி து. நிகழ்ேது தேறு என் ொலும் கூை அது அனுமதிக்கப் டுகி து. ெரியொன வேரம்
ேரும் ேலர ெத்திய கொத்திருக்கி து. அலமதி கொக்க வேண்டிய, அைங்கிப்வ ொக வேண்டிய
சிை தருணங்கள் ேம் குடும் ங்களிலும் ஏற் டுேது உண்டு.
உண்லம என்னசேன்று சதரியொமல், எடுத்த எடுப்பிவைவய குடும் த்தலைேர் கூச்ெலிைைொம்.
அேரது ஆத்திரத்திற்கு அர்த்தவம இல்ைொமல் இருக்கைொம். அேரது நிலை முற்றிலும்
தே ொனதொகவும் ேமது நிலை முற்றிலும் ெரியொனதொகவும் இருக்கைொம். ஆனொல் அேர்
ஆத்திரத்தில் இருக்கும் வ ொது அேருக்கு ஈைொக நின்று ேமது நிலைதொன் ெரி என நிரூபிக்க
முற் டுேது புத்திெொலித்தனம் அல்ை. அதனொல் ேொக்குேொதம் அதிகரிக்கும். ெண்லை நீளும்.
வகொ ம் கூடும். இறுதியில் குைப் ம் மட்டுவம மிஞ்சும். அலமதி கொத்து விட்டு ஆத்திரம் அைங்கியதும் புரியலேப் துதொன் அலமதிலயத் தரும். சதளிலேயும் தரும்.
அதுவ ொைவே, ேைந்தது என்ன என் லதச் ெரியொக புரிந்து சகொள்ைொமவைவய, ெந்வதகக்
கனல் சதறிக்க குடும் த் தலைவி குமுறுகி வ ொது கணேன் அலமதி கொப் வத ேைம். அந்த
வேரத்தில் எது வ சினொலும் தே ொகத்தொன் வதொன்றும். தே ொகத்தொன் புரிந்து சகொள்ைப்
டும். இயல் ொன நிலை திரும்பிய பி கு தரப் டும் விைக்கங்கள் தொன் விரும்பிய ைலன
ஏற் டுத்தும்.
ச ற்வ ொர்கள் செொல்ேதில் சகொஞ்ெமும் நியொயவமொ, உண்லமவயொ இல்லை என் நிலை
இருந்தொலும் கீழ்ப் டிந்து அைங்கிப் வ ொய்விட்டு, பின்னர் குைந்லதகள் தங்கள் நிலைலய
எடுத்துக்கூறினொல், ச ற்வ ொர் ஆத்திரப் ட்ைதற்கொக ேருத்தப் ட்டு இன்னும் ஆேைொக
குைந்லதகளின் வகொரிக்லககலை நில வேற்றுேொர்கள்.
இப் டி ேம் செொந்தக் குடும் வம என் ொலும் கூை சிை வேரங்களில் அனுெரித்து
வ ொகவேண்டிய நிர்ப் ந்தமும், அலமதிகொக்க வேண்டிய அேசியமும், அைங்கிப்வ ொக
வேண்டிய சூைலும் ஏற் டும். அப்வ ொது அலத அனுமதித்துவிட்டு பின்னர் ெமயம்
ேொய்க்லகயில் பிரச்ெலனலய தீர்ப் து தொன் உகந்த ேழி. ெத்தியத்லத நித்தியமொக
அைக்கிலேக்க முடியொது. உயிர்த்த இவயசுலேப்வ ொல் அலே சேளிச்ெத்துக்கு ேரும்.
அதுேலர அலமதி கொப் தில் தேறில்லைவய!
செ ம் : ஆண்ைேவர! வகொ மும், ஆத்திரமும் சகொழுந்துவிடும் வேரத்தில் அலமதி கொக்கவும்,
இயல்புநிலை திரும்பும் ேலர கொத்திருக்கவும் எங்களுக்கு ச ொறுலமலய கற்றுத்தொரும்.
ஆசமன்.
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