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நன்றி!!! 
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ஏறக்குறறய இரண்டாயிரம் ஆணடுகளுக்கு முன்டாக 
இயயசுகிறிஸ்து ககடாலககடாதடா மறையில இரணடு கள்ளரகள 
நடுவில சிலுறையில அறறயப்ட்ைரடாக இருக்கிறடார. இயயசுறை 
்ரியடாசம்்ணணி அைறர சவுக்கினடால அடித்து துனபுறுத்தி 
சிலுறையில அறறநத யூத மக்கள அங்கு கூடி இருநதடாரகள. 
சிை நடாடகளுக்கு முன்டாக ஓசனனடா எனறு ்டாடிய மக்களும் 
இருநதடாரகள. இவ்விதமடான சூழ்நிறையில இயயசு சிலுறையில 
ஏழு ைடாரத்றதகற்ளச் கசடாலலுகிறடார. இநத ைடாரத்றதகள ஏயதடா 
தறகசயைடாக கசடானன ைடாரத்றதகள அலை. இயயசு இநத உைகில 
கசயத ஒவ்கைடானறும் ஏறகனயை தீரமடானிக்கப்ட் ஒனறு. யைத 
ைடாக்கியங்கள நிறறயையறத்தக்கதடாக ந்நத நிகழ்ைடாகும். இயயசு 
மரிப்தறகு முன்டாக கசடாலலிய ஏழு ைடாரத்றதகற்ளக் குறித்து 
சுருக்கமடாக இங்கு ்டாரக்கைடாம். 

முதல் வார்்தகத: “பிதா்வ, இவர்களுக்கு ெனனியும், தாஙகள் மசய்கிறது 

இன்னமதனறு அறியாதிருக்கிறார்க்ே” (லூக்கா 23:34).

 இயயசு கிறிஸ்து தம் கற்சியைற்ள ைறரக்கும் மனனிபற் 
பிரசங்கித்தடார, கறறுக்ககடாடுத்தடார. கரத்தருற்ய சீஷரகளுக்கு 
கறறுக்ககடாடுத்த கெ்த்திலும், மத்யதயு 6:12 “எங்கள க்னடாளிகளுக்கு 
நடாங்கள மனனிக்கிறது ய்டாை எங்கள க்னகற்ள எங்களுக்கு 
மனனியும்” எனறு கறறுக்ககடாடுத்தடார. ய்துரு இயயசுவினி்த்தில 
எத்தறன முறற மனனிக்க யைணடும் எனறு யகட்க்டாழுது, மத்யதயு 
18:21-22 “அபக்டாழுது, ய்துரு அைரி்த்தில ைநது: ஆண்ையர, 
என சயகடாதரன எனக்கு வியரடாதமடாயக் குறறஞகசயதுைநதடால, நடான 
எத்தறனதரம் மனனிக்கயைணடும்? ஏழுதரமடடுயமடா எனறு யகட்டான. 
அதறகு இயயசு: ஏழுதரமடாத்திரம் அலை, ஏகெழு்துதரமடடும் எனறு 
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உனக்குச் கசடாலலுகியறன” அ்ளவிலைடாமல நடாம் மனனிக்க யைணடும் 
என்றத குறித்து இயயசு கசடானனடார. 

 மடாறகு இரண்டாம் அதிகடாரத்தில ஒரு திமிரைடாதகடாரறன 
இயயசு மனனித்தடார. வி்சடார ஸ்திரிறய இயயசு மனனித்தடார. அைர 
உயிரகதழுநத பினபும் மனனிபற் குறித்து ய்சுகிறடார. யயடாைடான 
20:21-23 “இயயசு மறு்டியும் அைரகற்ள யநடாக்கி: உங்களுக்குச் 
சமடாதடானமுண்டாைதடாக; பிதடா எனறன அனுபபினதுய்டாை நடானும் 
உங்கற்ள அனுபபுகியறன எனறு கசடாலலி, அைரகளயமல ஊதி: ் ரிசுத்த 
ஆவிறயப க்றறுக்ககடாளளுங்கள. எைரகளுற்ய ்டாைங்கற்ள 
மனனிக்கிறீரகய்ளடா அறைகள அைரகளுக்கு மனனிக்கப்டும், 
எைரகளுற்ய ்டாைங்கற்ள மனனியடாதிருக்கிறீரகய்ளடா அறைகள 
அைரகளுக்கு மனனிக்கப்்டாதிருக்கும் எனறடார” இயயசு கிறிஸ்து 
தம் ைடாழ்நடாள முழுைதுயம மனனிபற்ப ய்டாதித்தடார. இங்கு 
சிலுறையிலும் தடாம் ய்டாதித்த்டி தனறன சிலுறையில அறறநத 
மக்களுக்கடாக பிதடாவினி்த்தில அைரகற்ள மனனிக்கும்்டி 
கெபிக்கிறடார. கிறிஸ்துைத்தின மிக மிக முக்கியமடான அம்சம் 
மனனித்தல. நடாம் மறறைரகற்ள மனனிக்கவிலறை எனறடால நம்றம 
ஆண்ைர மனனிக்கமடாட்டார. ஒரு இரடசிக்கப்ட் மனிதனில 
கடாணப்்யைணடிய மிக முக்கியமடான குணம் மனனிக்கும் குணம்.
ஒருயைற்ள எனனி்த்தில மனனிபபுயகட்டால மனனிப்தலை.
மனனிபபு யகட்டாலும் யகடகடாவிட்டாலும் மனனிக்க யைணடுகமன்யத 
ஆண்ைர நமக்கு கறறுக்ககடாடுக்கும் ்டா்மடாகும்.   

இரண்்ாவது வார்்தகத: “இனகறக்கு நீ எனனு்்்்னகூ்ப் ேரதீசிலிருப்ோய் 

எனறு மெய்யாக்வ உ்னக்குச் மசால்லுகி்றன” (லூக்கா 23:43).

 இயயசு கிறிஸ்துவின ைைது ்க்கத்தில சிலுறையில 
கதடாங்கிக்ககடாணடிருநத ஒரு கள்ளன “பிதடாயை, இைரகளுக்கு 
மனனியும், தடாங்கள கசயகிறது இனனகதனறு அறியடாதிருக்கிறடாரகய்ள” 
(லூக்கடா 23:34) எனறு கசடானன ைடாரத்றதறய யகட்டான. அைனுற்ய 
ைடாழ்க்றகயில கமயயடான இயயசுவின மனனிக்கும் அனபு அைறனத் 
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கதடாட்து. முதைடாைது மறற கள்ளறனப ய்டாையை அைனும் 
இயயசு கிறிஸ்துறை நிநதித்தடான. ஆனடால இயயசு கிறிஸ்துவின 
மனனிக்கும் ைடாரத்றதறய யகட்க்டாழுது, அைனுற்ய கணகள 
திறக்கப்டுகிறது. அைன தடான ஒரு ்டாவி என்றத உணரநத 
நிறையில, ஆண்ைரி்த்தில மனநதிரும்புகிறறத நடாம் ்டாரக்கியறடாம். 
லூக்கடா 23:42 இல “இயயசுறை யநடாக்கி: ஆண்ையர, நீர 
உம்முற்ய ரடாஜயத்தில ைரும்ய்டாது அடியயறன நிறனத்தருளும் 
எனறடான”. “நடாயமடா நியடாயப்டி தணடிக்கப்டுகியறடாம்” எனறு அைன 
கசடானன ைடாரத்றத அைன தன ்டாைத்றத ஒபபுக்ககடாளளுகிறறதக் 
கடாணபிக்கிறது.  இயயசுவினி்த்தில அைன தனறனத் 
தடாழ்த்துகிறறதப ்டாரக்கியறடாம். அநத யநரத்தில இயயசு அைறன 
யநடாக்கி, “இனறறக்கு நீ எனனுய்யனகூ்ப ்ரதீசிலிருப்டாய எனறு 
கமயயடாகயை உனக்குச் கசடாலலுகியறன” எனறடார.  அநத கள்ளன 
தன ் டாைத்றத உணரநது, தனறன தடாழ்த்தி மனனிபபு யகட்க்டாழுது 
இயயசு அைறன மனனித்தடார. நடாம் இநத கள்ளறனப ய்டாை நம்றம 
தடாழ்த்தி இயயசுவினி்த்தில மனனிபபு யகடகும்க்டாழுது மடாத்திரயம 
அைருற்ய மனனிபற் க்றறு ் ரயைடாக ரடாஜஜியதிறகு கசலை முடியும்.  
மனநதிரும்புதல இலைடாமல, நம்முற்ய ்டாைங்கள மனனிக்கப்்டாமல 
நடாம் ்ரயைடாக ரடாஜஜியம் கசலை முடியடாது. கிறிஸ்தை தன ்டாைத்றத 
உணருகிற தனறம கடாணப்டும். அைன ்டாைம் கசயயும் க்டாழுது 
அைனுக்குள இருக்கும் ் ரிசுத்த ஆவியடானைர அைனுற்ய ் டாைத்றத 
உணரத்தி மனனிபபுக்குள ைழிந்த்துகிறடார.  

  

மூனறாவது வார்்தகத: “ஸ்திரீ்ய, அ்தா, உன ெகன எனறார். பினபு 

அந்தச் சீஷக்ன ் நாக்கி: அ்தா, உன தாய் எனறார்” (்யாவான 19:26-27).

 மூனறடாைது ைடாரத்றத, யயடாைடான 19:26-27 “அபக்டாழுது 
இயயசு தம்முற்ய தடாறயயும் அருயக நினற தமக்கு அன்டாயிருநத 
சீஷறனயும் கணடு, தம்முற்ய தடாறய யநடாக்கி: ஸ்திரீயய, அயதடா, 
உன மகன எனறடார. பினபு அநதச் சீஷறன யநடாக்கி: அயதடா, உன 
தடாய எனறடார அநயநரமுதல அநதச் சீஷன அைற்ளத் தனனி்மடாய 
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ஏறறுக்ககடாண்டான”. இநத இ்த்தில ஸ்திரீயய எனறு கசடாலைைது ஒரு 
கனத்துக்குரிய ்தமடாய இருக்கிறது. இநத இ்த்தில மரியடாளுற்ய 
இருதயம் எவ்ை்ளைடாய யைதறன ்டடிருக்கும் என்றத நம்மடால 
வி்ளங்கிக்ககடாள்ள முடிகிறது. இப்டிப்ட் சூழ்நிறையில இயயசு 
தடாம் சிலுறையில கதடாங்கிககடாணடிருநத யைற்ளயிலும் தம்முற்ய 
தடாறய ்டாரத்துக்ககடாளளும்்டியடான க்டாறுபற் தம்முற்ய சீஷனடான 
யயடாைடானி்த்தில ஒபபுவிக்கிறடார. இறத நடாம் ் டாரக்கும்க்டாழுது அைர 
இநத உைகத்தில மனிதரகற்ள எவ்ை்ளவு அதிகமடாய யநசித்தடார 
என்றத நம்மடால வி்ளங்கிக்ககடாள்ள முடிகிறது. முக்கியமடாக தனறன 
்டாதுகடாத்து ்ரடாமரித்து ைநத தனனுற்ய தடாறய, யயடாைடானி்த்தில 
ஒபபுவித்து தம்முற்ய க்டாறுபற் நிறறயைறறுைறத நடாம் 
்டாரக்கியறடாம்.

நானகாவது வார்்தகத: “ஏலீ! ஏலீ! லாொ சேக்தானி” (ெ்த்தயு 27:45)

நடானகடாைது ைடாரத்றத, மத்யதயு 27:46 “ஒன்தடாம்மணி யநரத்தில 
இயயசு: ஏலீ! ஏலீ! ைடாமடா ச்க்தடானி, எனறு மிகுநத சத்தமிடடுக் 
கூபபிட்டார; அதறகு என யதையன! என யதையன! ஏன எனறனக் 
றகவிடடீர எனறு அரத்தமடாம்”.  இயயசு இநத ைடாரத்றதறய 
கசடாலைதறகு முன்டாக மூனறுமணி யநரம் பூமி எங்கும் அநதகடாரம் 
உண்டாயிருநதது எனறு ்டாரக்கியறடாம். அநத மூனறு மணி யநரமும் 
இயயசு கிறிஸ்து தம்முற்ய மக்களின ்டாைங்கற்ளயும், அதினடால 
ைரும் ஆக்கிறனகற்ளயும் சுமநது  தீரத்தடார. இயயசுைடானைர 
ஒருநடாளும் பிதடாவினி்த்தில இருநது பிரிநதது கிற்யடாது. பிதடாவும் 
நடானும் ஒனறு எனறு கசடானனடார. இயயசு தடாம் சிலுறையில 
அறறயப்டுைதறகு முன்டாக பிதடாவினி்த்தில, இநத ்டாத்திரம் 
எனறன விடடு நீங்க கூடுமடானடால நீங்கும்்டி கசயயும் எனறு 
கெபித்தடார. அதனுற்ய கமயயடான அரத்தம் எனனகைனறடால அைர 
பிதடாயைடாடு ககடாணடிருநத ஐக்கியத்றத இெநது ய்டாக விரும்்விலறை 
என்தடாகும். சீஷரகள  அைறர விடடு ஓடிபய்டானடாரகள. இயயசு 
கிறிஸ்து தனிறமறய உணரநதைரடாய இநத ைடாரத்றதறய ய்சினடார. 
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 மரணம் என்து ஒவ்கைடாரு மனிதனுற்ய ைடாழ்க்றகயிலும் ஒரு 
்யங்கரமடான யைற்ள. இநத உைகத்தில யதைனறற நிறையில ஒரு மனிதன 
மரிக்கும்க்டாழுது அைனுற்ய நிறை ஏறக்குறறய இவ்விதமடாகயை 
இருக்கும். ஆனடால கிறிஸ்துவின பிளற்ளயடாக இருப்ைரகள தங்கள 
மரண யநரத்திலும் எநத ்யமும் இலைடாமல இருப்தறகடாக இயயசு 
கிறிஸ்து அைரகளுக்கடாக சிலுறையில மரணத்றத கைனறடார. 1 
தீயமடாத்யதயு 2:5-6 “யதைன ஒருையர, யதைனுக்கும் மனுஷருக்கும் 
மத்தியஸ்தரும் ஒருையர. எலைடாறரயும் மீடகும்க்டாரு்ளடாகத் தம்றம 
ஒபபுக்ககடாடுத்த மனுஷனடாகிய கிறிஸ்து இயயசு அையர; இதறகுரிய 
சடாடசி ஏறற கடாைங்களில வி்ளங்கிைருகிறது”. அைர தம்றம முழு 
மனிதனடாக தம்முற்ய மக்களின ்டாைங்களுக்கடாக இநத மரணத்றத 
ஏறறுக்ககடாண்டார. 1 ய்துரு 2:24 ‘நடாம் ்டாைங்களுக்குச் கசத்து, 
நீதிக்குப பிறெத்திருக்கும்்டிக்கு, அைர தடாயம தமது சரீரத்தியை 
நம்முற்ய ்டாைங்கற்ளச் சிலுறையினயமல சுமநதடார; அைருற்ய 
தழும்புக்ளடால குணமடானீரகள.’ 

ஐந்தாவது வார்்தகத: “தாகொயிருக்கி்றன” (்யாவான 19:28)

 ஐநதடாைது ைடாரத்றத, யயடாைடான 19:28 “அதனபினபு, எலைடாம் 
முடிநதது எனறு இயயசு அறிநது, யைதைடாக்கியம் நிறறயைறத்தக்கதடாக: 
தடாகமடாயிருக்கியறன எனறடார”.  இயயசு கிறிஸ்து தம்முற்ய 
சரீரத்தில முறறிலும் க்ைவீனப்ட்ைரடாய இருநதடார. அநதச் 
சூழ்நிறையில தடாகமடாயிருக்கியறன எனறு கசடானனடார. யயடாைடான 4: 
13-14 “இயயசு அைளுக்குப பிரதியுத்தரமடாக: இநதத் தணணீறரக் 
குடிக்கிறைனுக்கு மறு்டியும் தடாகமுண்டாகும். நடான ககடாடுக்கும் 
தணணீறரக் குடிக்கிறைனுக்யகடா ஒருக்கடாலும் தடாகமுண்டாகடாது; 
நடான அைனுக்குக் ககடாடுக்கும் தணணீர அைனுக்குளய்ள நித்திய 
ஜீைகடாைமடாய ஊறுகிற நீரூறறடாயிருக்கும் எனறடார”.  ஜீைத் தணணீறர 
ககடாடுக்கிற இயயசுகிறிஸ்து அநத யைற்ளயில தன சரீரம் முறறிலும் 
க்ைன இெநதைரடாய தடாகமடாய இருக்கியறன எனறு கசடானனடார. 
யமலும் இதன மூைமடாய நடாம் கறறுககடாளளும் ்டா்ம் எனனகைனறல 
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நம்றமபய்டாை முழுறமயடான மனிதனடாகயை சிலுறையில தம்முற்ய 
மக்களுக்கடாக மரித்தடார என்றதக் கடாடடுகிறது.  

ஆறாவது வார்்தகத: “முடிந்தது” (்யாவான 19:30)

 ஆறடாைது ைடாரத்றத, யயடாைடான 19:30 இல “இயயசு கடாடிறய 
ைடாங்கினபினபு, முடிநதது எனறு கசடாலலி, தறைறயச் சடாயத்து, 
ஆவிறய ஒபபுக்ககடாடுத்தடார”. இயயசு கிறிஸ்து இநத உைகத்தில 
ைநததின யநடாக்கம் ்டாவிகற்ள இரடசிக்க ைநதடார என்றத 
யைதத்தின மூைம் நடாம் அறியைடாம். இெநது ய்டானறதத் யத்வும் 
இரடசிக்கவுயம இயயசு கிறிஸ்து இநத உைகத்தில ைநதடார. ஒரு 
்டாவி இரடசிக்கப்் யதறையடான எலைடாைறறறயுயம (முழுறமயடாக) 
இயயசு கிறிஸ்து சிலுறையில கசயது முடித்தடார. ஆகயைதடான 
அைர முடிநதது எனறு கசடாலலுகிறறத நடாம் ்டாரக்கியறடாம். இனி 
மனிதனுற்ய ் டாைங்களுக்கடாக ் லியி் யைகறடாரு ் லி யதறையிலறை, 
கசயயயைணடியது ஒனறுமிலறை. இயயசுவின இநத ைடாரத்றதயடானது 
ஒரு ் டாவிக்கு நம்பிக்றகயளிக்கும் ் டியடான ைடாரத்றதயடாக இருக்கிறது. 
நடாம் இயயசுவின மீது றைக்கும் விசுைடாசத்தின மூைம் அைர சம்்டாதித்த 
இநத இரடசிபபில நடாம் ்ங்கற்யைரக்ளடாக கடாணப்டுயைடாம். நடாம் 
இரடசிக்கும் ்டியடான யைகறடாரு ைழியுமிலறை, நடாமமுமிலறை.

ஏழாவது வார்்தகத: “பிதா்வ, உம்முக்ய கககளில் என ஆவிகய 

ஒப்புவிக்கி்றன” (லூக்கா 23:46).

 ஏெடாைது ைடாரத்றத, லூக்கடா 23: 46 “இயயசு: பிதடாயை, 
உம்முற்ய றககளில என ஆவிறய ஒபபுவிக்கியறன எனறு மகடா 
சத்தமடாயக் கூபபிடடுச் கசடானனடார; இப்டிச் கசடாலலி, ஜீைறன 
விட்டார.’  பிதடாயைடாடு ககடாணடிருநத கதடா்ரபு துணடிக்கப்ட் 
நிறையில “என யதையன என யதையன ஏன எனறன றகவிடடீர” 
எனறடார. ஆனடால இபய்டாது மறு்டியும் பிதடாயைடாடு ககடாணடிருநத 
கதடா்ரபு இறணக்கப்டுகிறது. பிதடாவின அருறமயடான கரங்களில 
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அைர தம்றம ஒபபுவிக்கிறடார. சங்கீதம் 31: 5 இல “உமது றகயில 
என ஆவிறய ஒபபுவிக்கியறன; சத்திய்ரனடாகிய கரத்தடாயை, 
நீர எனறன மீடடுக்ககடாணடீர”.  பிதடாயைடாடு இயயசு கிறிஸ்து 
ககடாணடிருநத கதடா்ரற் குறித்து இயயசு கசடாலலும்ய்டாது 
யயடாைடான 10:30 இல ‘நடானும் பிதடாவும் ஒனறடாயிருக்கியறடாம் எனறடார.’  
யமலும் யயடாைடான 14: 10  “நடான பிதடாவிலும், பிதடா எனனிலும் 
இருக்கிறறத நீ விசுைடாசிக்கிறதிலறையடா? நடான உங்களு்யன 
கசடாலலுகிற ைசனங்கற்ள என சுயமடாயச் கசடாலைவிலறை; 
எனனி்த்தில ைடாசமடாயிருக்கிற பிதடாைடானையர இநதக் கிரிறயகற்ளச் 
கசயதுைருகிறடார”. யயடாைடான 16:28 இல “நடான பிதடாவினி்த்திலிருநது 
புறப்டடு உைகத்தியை ைநயதன; மறு்டியும் உைகத்றதவிடடுப 
பிதடாவினி்த்திறகுப ய்டாகியறன எனறடார”. ஆகயை இயயசு 
கிறிஸ்து மனிதனின இரடசிபபிறகடாக மகத்துைமடான கிரயத்றத 
கசலுத்தி கைறறியுள்ளைரடாக மரணத்றத கெயித்தைரடாக ்டாைத்றத 
யமறககடாண்ைரடாக பிதடாவினி்த்தில கசனறடார.  

 அன்டான நண்ரகய்ள, ஒரு கிறிஸ்தைனுக்கு மரணம் என்து 
ஒரு மகிறமகரமடான நடாள. இநத உைகத்தின ்டாடுகள எலைடாம் நீங்கி 
கமயயடான இற்ளப்டாறுதலில பிரயைசிக்கினற மகிறமயடான ஒரு 
நிகழ்ைடாகும். ஒரு மனிதன இயயசு கிறிஸ்து சிலுறையியை சம்்டாதித்த 
இைைசமடான  மீடற் புறக்கணிப்தினடாயை அைன நரகத்திறகு 
கசலலுகிறடான. நீங்கள இனனும் கிறிஸ்துறை விசுைடாசியடாமல, 
இரடசிபபின நிச்சயம் இலைடாமல இருபபீரக்ளடானடால கிறிஸ்து மடடுயம 
ஒயர ைழி. அையர நம்முற்ய ்டாைங்கற்ள நீக்கும்்டியடான அதிகடாரம் 
ககடாண்ைர. அைரி்த்தில கசனறு, நம்முற்ய ்டாைங்களுக்கடாக 
ைருநதி, நம் ்டாைங்கற்ள அறிக்றகயிடடு, மனநதிரும்்க்க்யைடாம். 

கர்்ததர் தா்ெ இந்த வார்்தகதககே ஆசீர்வதிப்ோராக! ஆமென!




