
 

சமுகமாய் ஒரு பயணம்  

முனைவர் தே.ஜான் 



 

ப ொதுசிந்தனை 

இயேசு ப ருமொன் மனித இை மீட்புக்கொக உயிர்த் திேொகம் 
பெய்து அனைத்து மக்கனையும் இனைவனுக்கு 
ஏற்புனைேவர்கைொக்கிைொர். அவர் வொழ்ந்த மூன்ைொண்டு 
ப ொதுவொழ்வில் பென்ைவிைபமல்லொம் நன்னமயே 
பெய்துபகொண்டு வந்தொர். 

 

'தம் ஒயே மகன்மீது நம்பிக்னகபகொள்ளும் எவரும் அழிேொமல் 
நினலவொழ்வு ப றும் ப ொருட்டு அந்த மகனையே அளிக்கும் 
அைவுக்குக் கைவுள் உலகின்யமல் அன்புகூர்ந்தொர்" (யேொ 3:16 

இத்தனகே நி ந்தனைேற்ை யமலொை அன்ன  நொம் நன்கு). 
உணே இயேசுவின்  ொடுகனைச் சிந்திப் து சிைப் ொகும். நம் 
ப ொருட்டு அவர் துன் த்னத ஏற்றுக்பகொண்ைது தவிர்க்க 
முடிேொதது. இனைவனின் திரு உள்ைமும் அதுயவேொகும்.  

 

எையவ அதற்கொக வருந்தொது, அதற்குக் கொேணமொை நமது 
தவறுகனையும், நம் குழந்னதகள் பெய்த தவறுகனையும், 
உற்ைொர் உைவிைர் பெய்த குற்ைங்குனைகனையும் 
நினைவுகூர்ந்து வருந்தி இனைவயைொடு ஒப்புேவொகி நம் வொழ்னவ 
வைமனைேச் பெய்ே சிந்தனை பெய்து இந்த முப் து 
மணித்துளிகள் பெலவிடுவது நமக்கு நலம்  ேப் தொகும்.  

 

 

 



 

முதல் நினல 

இயேசுவை சிலுவை மரணத்திற்குத் தீர்ப்பிடுகின்றனர் 
 

நொட்டில் நீதி மன்ைங்கள் பெேல் டுவது நீதினே நினல 
நொட்ையவ என் னத நொமறியவொம். அங்கு நனைப றும் 
ெர்ச்னெகள் குற்ைவொளி தண்ைனையிலிருந்து 
விடு ைொதிருக்கவும், குற்ைமற்ைவனுக்கு அநீதி ஏற் ைொதிருக்கவும் 
என் து ேொவரும் அறிந்த உண்னமயே ஆகும். ஆைொல் 
இயேசுயவொ மொெற்ைவர் என்று அனைவரும் அறிந்திருந்தும் 
அவர்மீது ப ொய்க் குற்ைங்கனைச் சுமத்தி அன்னைே நொளில் 
அவமொைமொகக் கருதப் ட்ை சிலுனவச் ெொனவத் 
தண்ைனைேொகப் ப ைச் பெய்தைர். இன்றும் இதுய ொன்று 
குற்ைமற்ைவர்கள் தண்டிக்கப் டுவனதயும், உண்னம 
குற்ைவொளிகள் தண்ைனைக்குத் தப்பித்துக்பகொள்வனதயும் நொம் 
இவ்வுலகில் கொண்கியைொம். ஆகயவ உண்னமக்குப் 
புைம் ொைவற்னைப் பிைர்மீது நொம் சுமத்தொமலும், பிைர் 
ப ேனேக் பகடுக்கொமலும், நீதி மன்ைங்களில் புைங்கூைொமலும் 
பெேல் டும் ஆற்ைனல இனைவன் நமக்கருை மன்ைொடுயவொம்.  

பெ ம்  

நீதி யதவைொகிே இயேசுயவ! உண்னமக்கொகவும், நீதிக்கொகவும் 
எங்கள் உயினேயே திேொகம் பெய்ே யநர்ந்தொலும் துணியவொடு 
நொங்கள் பெேல் ை எமக்கருள்புரிே உம்னம யவண்டுகின்யைொம்.  

 

 

 



 

இேண்ைொம் நினல 

இயேசுவின் ய ோளில் பழுைோன சிலுவைவேச் சுமத்துகிறோர்கள் 
 

பெல்வந்தர்களும், பகொள்னை இலொ ம் அேசுகளும் பெய்யும் 
பகொடுனமேொல்  ணப்  ற்ைொக்குனைனேயும், வரிச்சுனமனேயும் 
ஏனழகள் மீதும், நடுத்தே மக்கள் மீதும் அவர்கள் சுமத்தி 
வருகிைொர்கள். அதைொல் அவர்கள் அல்லலுற்று, மீைமுடிேொத 
வறுனமேொல் வொடுவனத நொம் அன்ைொைம் கொணுகின்யைொம். 
இனதக் குறித்யத இயேசு ப ருமொன், 'மனைநூல் அறிஞரும், 
 ரியெேரும்  ளுவொை சுனமனேக்கட்டி மக்களுனைே 
யதொள்யமல் னவக்கிைொர்கள். தொங்கயைொ அனத ஒரு விேலொலும் 
அனெக்கமொட்ைொர்கள்" என்று எடுத்துக்கூறி அவர்களுக்கு ஐயேொ 
யகடு என்று எச்ெரிக்கிைொர்.  

பெ ம் 

ஒடுக்கப் ட்ைவர்களுக்கு உரினம வொழ்வு அளிக்க வந்த 
இயேசுயவ! நொங்கள் ஏனழ எளிேவரின் வயிற்றிலடிக்கொமல், 
உனழப் வனுக்கு உரிே ஊதிேம் வழங்கி, அவனும் மனிதன் 
என் னத உணர்ந்து மனித யநேத்யதொடு வொழ வேமருை 
யவண்டுபமன்று உம்னம மன்ைொடுகின்யைொம்.  

 

 

 

 

 



 

மூன்ைொம் நினல 

இயேசு சிலுவைச் சுவம  ோழோமல் மு ன்முவற  வரயில் 
விழுகிறோர் 

வறுனமயின் பகொடுனமேொலும், தகுந்த ஊதிேம் இல்லொமலும், 
வினலவொசி ஏற்ைத்தொலும் அேசுகளின் வரிச்சுனமேொலும் ஏனழ 
எளிே மக்கள் வொழ இேலொமல் கீயழ வீழ்ந்து கிைக்கின்ைைர். 
அவர்கள் நினல கண்டு மைம் இேங்கி அவர்களுக்கு உதவிை 
தன்ைலம் கருதி வொழும் நமக்கு மைமில்னல. ஊர் பமச்ெ 
யமனையில் முழங்குகியைொம். வீழ்ந்து கிைக்கும் நமது உைன் 
பிைப்புக்கனை னக தூக்கி விை நல்ல மைனதத் தரும் டிேொக 
இனைவனை யவண்டுயவொம். 

பெ ம் 

 ொல் நினைந்தூட்டும் தொயினும் ெொலப்  ரியவொடு 
ஆதேவற்யைொனே அேவனணக்கும் இனைவொ! நொங்கள் தன்ைலம் 
நீக்கி, பிைர் நலங்கருதி, ஆதேவற்யைொருக்கு அ ேமளித்து 
அவர்கள் துேர்துனைக்கும் யமலொை எண்ணத்னத எமக்களிக்க 
உம்னம மன்ைொடுகின்யைொம். 

 

 

 

 

 

 



 

நொன்கொம் நினல 

இயேசு  ன் அன்புத்  ோவேச் சந்திக்கிறோர் 

இயேசுனவக் கருத்தரித்த நொளிலிருந்து அவனேக் 
கல்லனையில் னவக்கும் நொள்வனே எத்துனண 
இைர் ொடுகனை கன்னிமரிேொ ெந்தித்திருப் ொபைன்று ெற்று 
சிந்தித்துப்  ொர்ப்ய ொம். ஏழ்னம நினலயிலும் தன் அன்பு 
மகனைத் தகுந்த முனையில் வைர்த்து ஆைொக்கி உலகிற்கு 
அர்ப் ணித்த அந்தத் திேொக உள்ைம் யமலொைது என் தில் 
எள்ைைவும் அய்ேமில்னல. அத்தனகே தொனே சிலுனவ 
சுமந்து பெல்லும்ப ொழுது ெந்தித்த இயேசுவின் 
மைநினலயும் தொயின் மைநினலயும் எத்தனகேது என் னத 
எண்ணுகின்ை நொமும் நமது தொனே எவ்வொறு 
ய ணிக்கொக்க யவண்டுபமன்று சிந்தித்து நமது வொழ்விலும் 
ப ற்ைவனை முதுனமயிலும் அன்பு பெய்து வொழ 
இனைவன் நமக்கு அருள் ொலிக்கும் டி யவண்டிக் 
பகொள்யவொம். 

பெ ம் 
 
இவ்வுலக வொழ்வின் இறுதிவனே தன் தொனே அன்பு 
பெய்துவந்த இயேசுயவ! உம்னம நொங்கள் பின் ற்றி வொழ 
அருள்தொரும். 

 

 

 

 



 

ஐந்தொம் நினல 

சீயமோன் என்பைர் இயேசு சிலுவை சுமந்து சசல்ல உ வுகிறோர் 

'உடுக்னக இழந்தவன் னகய ொல் ஆங்யக இடுக்கண் கனைவதொம் 
நட்பு" என்று உண்னமேொை நட்புக்கு இலக்கணம் வகுத்தவன் 
தமிழன். ஒருவருக்கு இைர்ப் ொடு வரும்ப ொழுது பிைருனைே 
தூண்டுதல் இல்லொமல் தொமொகயவ முன்வந்து உதவுவயத 
யமலொை பெேலொகும். இங்கு சீயமொன் இயேசுவுக்கு உதவி 
பெய்தொர் என்று நொமறிகியைொம். ஆகயவ அவனேப் ய ொலன்றி 
நொம் தொமொகயவ முன்வந்து பிைேது துன் த்னதத் துனைத்து 
உதவ ப ருந்தன்னமேொை உள்ைத்னத நமக்கு இனைவன் அருை 
மன்ைொடுயவொம்.  

பெ ம் 

எவ்வித நி ந்தனைனேயும் எதிர் ொேொமல் எமக்கு அன்ைொைம் 
உதவிேருளுகின்ை இனைவொ! உம் அடிச்சுவட்னை பின் ற்றி 
வொழ உதவி பெய்யும்.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ஆைொம் நினல 

சையரோணிக்கோ என்ற சபண் இயேசுவின் முகத்வ த் 
துவைக்கிறோள் 

பிைருக்கு உதவி பெய்ே  லயவனைகளில் துணிச்ெல் 
யதனவப்  டுகிைது. ஓர் ஏனழக்கு உதவி பெய்ே நமக்கு 
மைமிருந்தொலும் , நம்னமப் ற்றி பிைர் என்ை 
கருதுவொர்கயைொ என்ை எண்ணத்தில் உதவி பெய்ேொது 
தட்டி கழித்து விடுகியைொம். நல்ல ெமொரிேன் உவனமக் 
கனதயில் இயேசு கூறுவது ய ொல குற்றுயிேொய் கிைந்த 
யூதனுக்கு உதவிை குருவும் , யகொயில்  ணிேொைனும் 
முன்வேொமல் , கண்டும் கொணொததுய ொலச் பென்று 
விடுகின்ைைர். யூதர்கைொல் பவறுத்து ஒதுக்கப் ட்ை 
ெமொரிேன் உயிருக்கொக ய ொேொடிக் பகொண்டிருப் வன் 
யூதபைன்று அறிந்தும் , அவன்மீது மைமிேங்கி தன் 
 ேணம் தனைப் ட்ைொலும் , உதவிபெய்து அவனை 
கொப் ொற்றுகிைொன். அத்தனகே துணிச்ெலும் , 
மனிதொபிமொைமும் பகொண்ை நல்ல மைனத நமக்கருை 
இனைவனை யவண்டுயவொம்.  

பெ ம் 

யூத தனலனமக் குருக்களுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் 
அஞ்ெொமல் வறிேவருக்கும் , அடினமப் ட்யைொருக்கும் 
மறுவொழ்வு அளிக்க வந்த இயேசுயவ! எவ்வித 
சூழ்நினலயிலும் மைத்துணியவொடு பிைருக்கு நல்லவற்னை 
பெய்ே நல்ல உள்ைத்னத அருளும் 

 

 



 

ஏழொம் நினல 

இயேசு இரண்ைோம்முவற  வரயில் விழுகிறோர் 

வறுனமயிலும் , யவனலயில்லொத் திண்ைொட்ைத்திலும் 
திைமும் அல்லல் ட்டு  சிப் பிணிேொல் யெொர்ந்து விழும் 
மக்களுக்கு நொம் என்ை உதவி பெய்கியைொம்? ன யிலுள்ை 
5 அல்லது 10 கொனெ வீசி எறிந்துவிட்டு நமது கைனம 
முடிந்ததொக எண்ணிச் பெல்லுகியைொம். ஒரு நொனைக்கு 
நொன்கு யவனை உண்கியைொம். ஒருயவனை உணவு 
கினைக்கவில்னலேொயின் சிைங்பகொள்ளுகியைொம். மிதமிஞ்சி 
உண்ணுகியைொம். உணனவ பவளியில் பகொட்டுகியைொம். 
அண்னை வீட்ைொன் ஒருயவனை முதலொய் நினைவொக 
உண்ண உணவின்றித் தவிப் னத நொம் எண்ணிப் 
 ொர்ப் தில்னல. சில யவனைகளில் அது அவன் தனலவிதி , 
கைவுள் ெொ ம் என்று கூறி வொைொவிருக்கியைொம். 
அத்தனகே இேக்கமற்ை பெேலுக்கொக மைம் வருந்தி 
ஆண்ைவனிைமும் அேலொனிைமும் மன்னிப்பு யகட்ய ொம். 

பெ ம் 

வருந்திச் சுனம சுமப் வனே தன்னிைம் அனழத்து 
அவர்களுக்கு அருள் ொலிக்கத் துடிக்கும் இனைவொ! எங்கள் 
அேலொனின்  சிப் பிணினேப் ய ொக்க எங்கைொல் 
இேன்ைதனைத்னதயும் பெய்ே தொேொை உள்ைத்னதத் 
தொரும். 

 

 

 



 

எட்ைொம் நினல 

எருசயலம் மகளிருக்கு இயேசு ஆறு ல் கூறுகிறோர் 

நம்னமச் சுற்றியுள்யைொர் உயிர் இழப்பிைொயலொ , ப ொருள் 
இழப்பிைொயலொ அல்லது யவறு  ல துன் ங்கைொயலொ 
அழுது துடிக்கும் ப ொழுது நொம் அவர்கள் துன் ங்களில் 
 ங்குபகொண்டு ஆறுதல் வழங்குகியைொமொ? அல்லது 
ஏைைம் பெய்கியைொமொ? அல்லது கண்டும் கொணொமலும் 
அலட்சிேமொய் இருக்கியைொமொ? ெற்று சிந்தித்துப் 
 ொர்ப்ய ொம். ெொதிமத இை யவறு ொடின்றி உதவி 
பெய்கியைொமொ? அல்லது கிறிதவர் களுக்குத்தொன் உதவி 
பெய்யவொபமன்று பெொல்லி , எல்லொ மக்களும் இனைவனின் 
பிள்னைகள் என்ை  ேந்த எண்ணத்னத மூடி 
மனைக்கியைொமொ? அவ்வொறு மனிதத் தன்னமனேயிழந்து 
பெேல் ட்டிருப்ய ொமொகில் அதற்கொக வருந்தி இனைவனின் 
மன்னிப்ன க் யகட்ய ொம்.  

பெ ம் 

பிைேது துன் ங்கண்டு மைமுருகிே இயேசுயவ! நொங்கள் 
பிைேது துன்  யவனையில் அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்து 
உதவிை நல்ல மைனதத் தொரும். 

 

 

 

 

 



 

ஒன் தொம் நினல 

இயேசு மூன்றோம் முவற  வரயில் விழுகிறோர் 

நொபமல்யலொரும் மீண்டும் மீண்டும் தவறுகள் பெய்து மை 
மொற்ைமனைேொமல் கடிை இதேத்யதொடு வொழ்ந்து 
வருகியைொமொ? சிந்தித்துப்  ொர்ப்ய ொம். மீண்டும் மீண்டும் 
தவறினழப் து மனித இேல்புதொயை என்று நமக்குள் 
ெமொதொைம் கூறிக்பகொள்கியைொமொ? மைமொற்ைம் இல்னல 
என்ைொல் வொழ்வில் முன்யைற்ைமில்னல. இயேசு உைல் 
 லவீைத்தொல்  லமுனை தனேயில் வீழ்ந்தொலும் மீண்டும் 
எழுந்து தைது இலக்னக யநொக்கி துன் ப் ேணத்னத 
யமற்பகொண்ைொேல்லவொ? அத்தனகே உள்ை வலினமனே 
இனைவன் நமக்கருை யவண்டிக்பகொள்யவொம். 

பெ ம் 

வலுவற்ைவருக்கு வொழ்வளிக்கும் வள்ைலொகிே இனைவொ! 
நொங்கள் மீண்டும் மீண்டும் தவறுகள் பெய்ேொது 
மைமொற்ைம் ப ற்று உமது உதவிேொல் திை 
உள்ைங்பகொண்டு வொழ வேமருளும். 

 

 

 

 

 

 



 

 த்தொம் நினல 

இயேசுவின் உவைகவைப் பறிக்கிறோர்கள் 

மொைத்னதக் கொக்க மனிதனுக்கு உனைகள் யதனவ. 
'ஆனையில்லொ மனிதன் அனே மனிதன்" சுேநினைவு 
இழந்த ன யித்திேக்கொேயை உனைகனைப் 
புைக்கணிப் ொன். எனினும் ப ண்களில் சிலர் ஆனை 
குனைப் ொல் அைக்கமற்ை நினலயில் இனைஞர்களின் 
உள்ைங்கனைக் பகடுக்கும் அவல நினல , இன்று எங்கும் 
கொணப் டுவபதொன்ைொகும். ஆைம் ே உனைனே என்றும் 
நொடுயவொர் பதரு ஓேமொக ஆனையின்றி அல்லது கந்னத 
துணியேொடு கிைக்கும் ஏனழ மக்கனைச் சுேண்டி 
வொழ் வர்கைொவர். அவர்களுக்குச் யெேயவண்டிே 
உைனமகனைப்  றித்து வொழ்க்னகனே 
யமற்பகொள்ளுகின்ைைர். அத்தனகே இழி நினலேொை 
வொழ்வு நமக்குத் யதனவயில்னல என் னத உணே 
இனைவனை யவண்டுயவொம். 

பெ ம் 

ஆனை இழந்து அவமொைப் டுத்தப் ட்ை இயேசுயவ! 
வறிேவரின் மொைங்கொக்க எங்களுக்குள்ை உனைகனை 
அவர்கயைொடு  கிர்ந்து பகொள்ளும் யமலொை எண்ணத்னதத் 
தே யவண்டுகின்யைொம். 

 

 

 

 



 

 திபைொன்ைொம் நினல 

இயேசுவை சிலுவையில் மூன்றோணிேோல் அவறகிறோர்கள் 

நொம் நமது அேலொன் , உைன்  ணிேொற்று வர் இவர்கனை 
நமது ப ொைொனம என்ை கயிற்ைொல் கட்டிப்ய ொட்டு 
வொழ்க்னகயில் அவர்கள் முன்யைைவிைொது 
தடுத்துவிடுகியைொம். அவர்களின் அலுவலக உேர்னவக் 
கண்டு அழுக்கொறு பகொள்ளுகியைொம். நமது ய ைொ 
முனைேொல் பிைருக்கு அநிேொேமொய் தீர்ப்பிடுகியைொம். 
அவர்கள் ப ேர் பகட்டுய ொகக் கொேணமொய் 
இருக்கியைொம். இது பகொனல பெய்யும் பகொடுனமயிலும் 
தீங்கொைது. பிைருனைே முன்யைற்ைத்திற்கு இனையூேொய் 
இருக்கும் பகொடுனமனே நொம் விலக்கி வொழ இனைவனின் 
அருனை யவண்டுயவொம். 

பெ ம் 

மூன்ைொணிகைொல் சிலுனவயில் முைக்கப் ட்ை இயேசுயவ! 
பிைருனைே ப ருனம , கீர்த்தி இவற்னைக் கண்டு நொங்கள் 
மகிழ்ச்சிேனைேொமல் இருக்கும் இழிநினலனே மொற்றி , 
அவர்கள் முன்யைற்ைத்திற்கு உதவிடும் நல்ல  ண்ன  
எமக்குத் தொரும்.  

 

 

 

 

 



 

 ன்னிேண்ைொம் நினல 

இயேசு சிலுவை மரத்தில் உயிர் விடுகிறோர் 

யகொனழ  லமுனை ெொகிைொன். ஆைொல் வீேனுக்கு ெொவு 
ஒருமுனை தொன் வரும் என் து  ழபமொழி. அதுய ொல 
இயேசு ெொவுக்கு அஞ்ெொதவேொய் அவனேக் பகொல்லத் 
யதடிேவர்களிைம் தன்னையே னகேளிக்கிைொர். 
சிலுனவயில் உயிர்விடு முன்ைர் தன் ெொவுக்குக் 
கொேணமொை அனைவனேயும் மன்னிக்கும் டி தந்னதேொகிே 
இனைவனை யவண்டுகிைொர். தன்னைப் ப ற்று வைர்த்து 
ஆைொக்கிே தொனே அைொனதேொக உலகில் விட்டுச் 
பெல்லொமல் தன்ைொல் மிகுதிேொக அன்பு  ொேொட்ைப் ட்ை 
சீைன் , யேொவொனிைம் ஒப் னைத்துக் கண்கொணிக்கும் டி 
பெய்கிைொர். தன்யைொடு ெமமொக சிலுனவச் ெொவுக்குத் 
தீர்ப்பிைப்  ட்ை கள்வர் இருவரில் தைது 
குற்ைங்குனைகனை எண்ணி வருந்திேவனுக்கு அழிேொ 
வொழ்வுக்குப்  ரிந்துனே பெய்கிைொர். தைக்குக் 
பகொடுக்கப் ட்ை மீட்புப்  ணினே நினையவற்றிேதொக 
நினைவுபகொண்டு உயிர்விடுகிைொர். நொமும் நமது உயிர் 
பிரியும் யவனையில் மகிழ்ச்சிேொை உள்ைத்யதொடு நினைவு 
ப ற்று ெொவுக்கு அஞ்ெொத மைநினல ப ற்று 
விைங்குயவொமொ? ெற்று சிந்திப்ய ொம்.  

பெ ம் 

வீேச்ெொனவ யமற்பகொண்ை இயேசு ப ருமொயை! 
இவ்வுலகில் ெொவு என் து வொழ்வின் முடிவல்ல. 
நினலேொை ய ரின்  ப ருவொழ்வின் பதொைக்க நினல 
என்ை ப ருமித எண்ணத்யதொடு நொங்கள் உயிர்விை வேம் 
தொரும். 

 



 

 திமூன்ைொம் நினல 

இயேசுவின் திருஉைவல அைர்  ோேோர் மடியில் வைக்கிறோர்கள்  

இயேசுவின் தொய் மரிேொ எத்துனண மை வலினம 
உனைேவைொய் இருந்திருக்க யவண்டும். முப் து 
ஆண்டுகள் வைர்த்து உலக மக்களின் மீட்புக்கொகத் தைது 
ஏக மகனை அர்ப் ணித்த அத்தொய் அந்த மக்கயை 
பகொனலயும் பெய்து இைந்த உைனல அவள் மடியில் 
னவத்தொர்கள் என்று எண்ணும் ய ொது நமது உள்ைம் 
உருகுகின்ைதல்லவொ? குழந்னதேொக இயேசு அவள் மடியில் 
தவழும்ப ொழுது எத்தனதே மகிழ்ச்சிேனைந்திருப் ொள். 
 ன்னிபேண்டு வேதில் மகனைக் கொணொது துடித்தய ொது 
அவள் உள்ைம் எத்துனண யவதனை அனைந்திருக்கும். 
மக்களுக்பகல்லொம் அவர் நன்னம பெய்துபகொண்டு 
வருகிைொர் என்று அறிந்தய ொது மீண்டும் மகிழ்ச்சிக் 
கைலில் ஆழ்ந்திருப் ொள். அத்தனகே மகனை இழந்து 
அவல நினலயில் அமர்ந்திருக்கும் தொயின் உள்ைத்னத 
ெற்று சிந்திப்ய ொம். இன் மும் துன் மும் மொறி மொறி 
வரும் இவ்வுலனகக்கண்டு அஞ்ெொமல் உள்ைத்னத 
யதற்றிக்பகொண்டு இைந்த உைனலத் தன் மடியில் தொங்கிக் 
பகொண்டிருந்திருப் ொபைன் யத உண்னம. அத்தனகே 
உள்ையம நமக்கு நம் வொழ்வில் நம்பிக்னகயூட்டும்.ஆகயவ 
அத்தனகே வலினமவொய்ந்த உள்ைத்னத நொம் ப ை 
இனைவனிைம் அத்தொய் யவண்டிப் ப ற்றுத்தருவொைொக. 

பெ ம் 

திேொகத்தின் சிகேமொய் விைங்கும் யதவ 
அன்னையே!எங்களுக்கும் ,எங்கள் மக்களுக்கும் எங்கள் 
நொட்டின் நலனுக்கும் எங்கனை அர்ப் ணித்து வொழ 
இனைவன் வேமருை எங்களுக்கொக யவண்டிக்பகொள்ளும். 



 

 திைொன்கொம் நினல 

இயேசுவை கல்லவறயில் அைக்கம் சசய்கின்றனர் 

பிலொத்துவிைம் ஆனணப ற்று , அரிமத்திேொவூர் சூனெ 
என் ொர் இயேசுவின் திருவுைனல சிலுனவயினின்று 
இைக்கி , நல்ல மணம் தரும் ப ொருட்கயைொடு மேபுப் டி 
புதுக்கல்லனை ஒன்றில் அைக்கம் பெய்தொர். நம்முனைே 
அன்ைொை வொழ்வில் நொம் திைமும் அைொனதேொக 
விைப் ட்ை வர்களின் இைந்த உைனலக் கொண்கியைொம். 
கண்டும் கொணொததுய ொல் ய ொய்விடுகியைொம். நம்மொல் 
 ணம் பெலவிை இேலொவிடினும் , நகேென  
அதிகொரிகளிைம் பதரிவித்து அவ்வுைனல அைக்கம் 
பெய்ேலொம்.  ணமில்லொமல் அைக்கம் பெய்ேத் தவித்துக் 
பகொண்டிருக்கும் ஏனழக் குடும் ங்களுக்கு உதவி 
பெய்ேலொம். இத்தனகே சிைந்த  ணினே இதுவனே 
பெய்ேத் தவறிைொலும் இனிேொவது பெய்ே 
முேற்சிப்ய ொம்.  ட்டினிச்ெொனவக் கண்டு 
 ரிதொ ப் டுவயதொடு அனமேொமல் ,  ட்டினிச் ெொனவ 
எதிர்யநொக்கி இருப்ய ொருக்கு இேங்கி 
மனிதொபிமொைத்யதொடு நம்மொல் இேன்ை உதவி 
அனைத்னதயும் பெய்ே முன் வருயவொம். 

பெ ம் 

அன் ொை இனைவொ! பிைருனைே மகிழ்ச்சியில் 
 ங்குப ை வினழயும் நொங்கள் பிைருனைே 
இைர் ொட்டிலும் வறுனமயிலும்  ங்கு ப ற்று 
அவர்களுக்கு ஆறுதலளிப் து ய ொல அவர்கள் 
துன் த்னதயும் துனைக்க யமலொை உள்ைத்னதத் தொரும்.  

 



 

 தினைந்தொம் நினல 

இயேசு மரித்  மூன்றோம் நோள் உயிர் சபற்சறழுந் ோர் 

இயேசு மரித்து உயிர்த்பதழவில்னலேொயின் கிறிதவ 
ெமேயம இல்னல. அத்தனையும் வீணொகக் கருதப் டும். 
அவர் உயிர் ப ற்பைழுந்தயத ெொனவ பவன்ைொர் 
என் தின் பவளிப் ொைொகும். அதுயவ ேொவருக்கும் 
மகிழ்ச்சிக்குரிே நிகழ்ச்சிேொகும். மனித இை மீட்புத் 
திட்ைத்தின் முடிவொகும். இயேசுவின்  ொடுகனைச் 
சிந்திக்கும் நொம் அவேது மகிழ்ச்சியில்  ங்கு ப ை , அவர் 
அளித்த புது வொழ்னவ நொம் ப ற்று மகிழ 
யவண்டுமொயின் அவேது வழிகனைப் பின் ற்றி 
வொழயவண்டும். அவேது உயிர்த் திேொகத்தொல் நொம் 
ப ற்ை ய ரின்  வொழ்வுக்கொக அவருக்கு நன்றி 
கூறுயவொம். 
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