
 

சிலுவைப் பாவை.  
முைல் நிவை 

இயேசு சாவுக்கு ைரீ்ப்பிடப்படுகிறார்  
 
  யூதர்களின் அரசரர, புறவினத்தாரின் ஆளுநன் பிலாத்துவிடம் ரகயளிக்கின்றனர் 
யூதர்கள். அவர்கள் இயயசுவின் யேல் மூன்று பபாய்க் குற்றங்கள் சுேத்தினர். முதல் 
குற்றம் இவன் சீசருக்கு வரி பசலுத்தக் கூடாது என்கிறான் என்றனர். இயயசுயவா 
பசசாருக்குரியரத பசசாருக்கு பசலுத்துங்கள் என்று பசால்லியிருந்தார். இரண்டாம் 
குற்றம் நாட்டு ேக்களிரடயய கலகம் உண்டாக்குகிறான் என்றனர். ஆனால் இயயசு 
கலகக்காரராய் இருந்திருந்தால் ஆளுநன் பிலாத்துயவா ஏயராதுயவா அரத 
அறியாேலிருக்க முடியாது. இதற்கு முன் அவர் யேல் யாரும் இப்படி குற்றம் 
சுேத்தியதில்ரல. மூன்றாம் குற்றம் இவர் தன்ரனயய அரசனாக்கிக் பகாள்கிறான் 
என்றனர். ஆனால் இயயசுயவா, தன்ரன ேக்கள் அரசனாக்க விரும்பியயபாது 
அவர்களிடேிருந்து தப்பித்து பசன்று தனிரேயில் பசபித்தார். அநியாயம் ஆட்சி 
பசய்யும்யபாது உண்ரே என்ன பசய்ய முடியும்! இயதா! பபாய் கூச்சலிடுகிறது பயம் 
தீர்ப்பளிக்கிறது,  உண்ரே பேௌனம் காக்கிறது, சத்தேில்லாேல் சத்தியம் 
சாகடிக்கப்படுகிறது. இயயசுவுக்கு ேரண தண்டரன அரங்யகறுகிறது. 
அநியாயோய்த் துன்புறும் குடும்பங்களுக்காய் பசபிப்யபாம் 
 

இரண்டாம் நிவை 
இயேசுைின் யைாள்யேல் பாரோன சிலுவை  

 
   பிலாத்து மூன்றுமுரற இயயசுரவ விடுவிக்க வழியதடினான். முதல் முரற 
அவரிடம் குற்றம் ஏதும் காணவில்ரல என்றான். இரண்டாம் முரற பரபாஸ் 
யவண்டுோ இயயசு யவண்டுோ என்று யகட்டான். மூன்றாம் முரற இயயசுரவ 
சாட்ரடயால் அடித்து ேக்கள் முன் நிறுத்தினான். மும்முரறயும் யதால்வியரடந்தான். 
உயராோனியர் வழக்கப்படி சாவுக்கு தீர்ப்பிடப்பட்ட ரகதியின் முன், ஒரு நீண்ட 
யகாரல எடுத்து, இரண்டாக ஒடித்து, அரத ரகதியின் கால்கரள யநாக்கி வசீி, “நீ 
சிலுரவயில் துன்புறுவாய்” என்று தீர்ப்பிடுவது ேரபு. அரதத் தான் பிலாத்து பசய்தான். 
அவன் வசீிபயறிந்த இரு ேரத்துண்டுகளும் இயயசுவின் காலடியில் சிலுரவக்குறியாய் 
ோறிக் கிடந்தன. இயயசுவின் யதாள்யேல் சிலுரவ சுேத்தப்படுகிறது. ஏளனோய் 
கருதப்பட்ட சிலுரவ ஏசுவின் யதாள் பதாட்டதால் ேீட்பின் சின்னோய் உருோறுகிறது. 
கணவரன இழந்த குடும்பங்களுக்காக பசபிப்யபாம். 
 

மூன்றாம் நிவை 
இயேசு ைவரேில் ைிழுகிறார் 

இயயசு கீயழ விழாேல் சிலுரவ சுேந்து பசன்றிருக்க முடியாதா?  தந்ரத ஏன் அவரர 
விழுவதற்கு அனுேதித்தார்? அவரால் பசய்திருக்க முடியும். நீ விழும் யபாது எழுகின்ற 
வலி எனக்கும் பதரியும் என்று நேக்கு எடுத்துக் காட்ட இயயசு விழுகிறார். இயயசு 
விழுவதற்கு பவட்க்ப் படவில்ரல. சிலுரவ பாரோனது என்று ஏற்றுக்பகாள்ள 
கவரலப்படவில்ரல. நாம் ஏன் யதால்விகளுக்கு பவட்கப்பட யவண்டும். இயயசுரவ 
விழுவதற்கு அனுேதித்த தந்ரத, நாமும் விழுவதற்கு, யதால்வியரடய 
அனுேதிக்கிறார். காரணம், யதால்வியில் தான் பாடங்கள் கற்றுக்பகாொ்ள்கியறாம். 
யதால்வியில் தான் தாழ்ச்சிரயப் பபற்றுக்பகாள்கியறாம். யதால்வியில் தான் 
யதாற்றவரின் யவதரனகள் உணர்ந்து பகாள்கியறாம். 
வறுரேயில் வாடும் குடும்பங்களுக்காக பசபிப்யபாம். 
 



நான்காம் நிவை 
இயேசு ைம் ைாவே சந்ைிக்கிறார் 

     இயயசு தாம் தாயின் முன் பேௌனம் காக்கிறார். தன் பாடுகளியல 
ஏற்கனயவ 5 முரற பேௌனம் காத்தார் இயயசு. சதுயசயன் ஏயராதின் முன் வாய் 
திறக்கவில்ரல. தரலரே குருவின் யகள்விகளுக்கு வாய் திறக்கவில்ரல. தரலரேச் 
சங்கத்தின் முன் இயயசு யபசவில்ரல. பிலாத்து யகட்ட ஏழு யகள்விகளில் இரண்டு 
முரற இயயசு யபசவில்ரல. இயதா! இங்யகயும் இயயசு யபசவில்ரல. இயயசு 
தன்ரனப் பாதுகாக்க என்றுயே யபசியதில்ரல. அடுத்தவருக்காய்த் தான் 
யபசியிருக்கிறார்.அவர் யபசியயபாபதல்லாம் ஒரு “ஆயனாய்”த்தான் யபசினார்… வழி 
நடத்த. ஆனால் துன்புறும் ஆடாய், இயயசு வாய் திறந்தது இல்ரல. எனயவ 
தான்… இந்த ோசற்ற பசம்ேறி பேௌனோய் ோதாரவப் பார்த்துவிட்டு அப்பா காட்டிய 
வழியில் அரேதியாய்… அநாரதயாய் பதாடர்ந்து நடக்கிறது. 
பபற்யறாரர இழந்த குடும்பங்களுக்காக பசபிப்யபாம். 
 

ஐந்ைாம் நிவை 
சயீோன் இயேசுவுக்கு உைவுகிறார் 

இயயசுவின் தாழ்ச்சி இேயோய் உயர்ந்து நிற்கிறது. பரடப்பரனத்ரதயும் ஒற்ரறச் 
பசால்லால் பரப்பிப் பார்த்த இரறவன், தான் பரடத்த முகேறியா ேனிதன் ஒருவரின் 
உதவி யவண்டி நிற்கிறார். முதன்முரறயாய் இயயசு தம் சிலுரவரய, துன்பத்ரதப் 
பகிர்ந்துபகாள்கிறார். யவடிக்ரகப் பார்க்க வந்த சீயோன் யவண்டா பவறுப்பாய் 
சிலுரவரய வாங்குகிறார். ஏன் எனக்கு ேட்டும் சிலுரவ? இத்தரன ஆயிரம் ேக்கள் 
இங்யக சூழ்ந்து நிற்க… எனக்கு ேட்டும் ஏன் இந்த அவோனம் பங்கு – அருயாயப் 
பரிசு? யகாபத்யதாடு சிலுரவ வாங்கிய சீயோன் குணம் ோறிப யபாகிறது. இந்த 
ஒற்ரறச் பசயலால் சீயோனின் பபயர் வரலாற்று ஏடுகளில் நீங்காத இடம் பிடித்து 
விடுகிறது. உலகத்தின் பல்யவறு மூரலகளில் இயயசுவின் சிலுரவச் சுேக்கும் 
யகாடிக்கணக்கான (ஏரழ) ேக்களின் பிரதிநிதி. ஆனால்… நாம் விரும்பாேல் 
சுேத்தப்படும் சிலுரவகள் கூட நம் ஆன்ோவுக்கு அளவில்லா ோற்றங்கரளத் தரும் 
அருள்கருவிகளாய் ோறுகின்றன. 
துன்புறும் குடும்பங்களுக்காக பசபிப்யபாம்.  
 

ஆறாம் நிவை 
வையராணிக்கா இயேசுைின் முகம் துவடக்கிறாள் 

இயயசுவிடம் உதவி பபற்ற நூற்றுக் கணக்கான ேனிதர்கள் எங்யக? மூன்று ஆண்டுகள் 
உறவாடி, உணவருந்திய சீடர் கூட்டம் எங்யக? இயயசுவின் கண்கள் பதரிந்யதாரரத் 
யதடுகிறது. பதரிந்யதாரும் பதரியாதவர்களாய்...., சிலர் எதிர்க்கட்சியினராய் 
எதிர்ப்புறத்தில்... யதரவயின் யபாது இயயசுரவத் யதடி வந்தவர்கள்,  இயயசுவுக்குத் 
யதரவப்பட்டயபாது இயயசுரவ ேறந்துவிட்டனர். இயயசுரவ விட்டுப் பறந்துவிட்டனர். 
தன் சிலுரவரயச் சீயோன் சுேக்க, சற்யற நிேிர்ந்து நடந்த இயயசு, தன்னந்தனி ஆளாய் 
விடப்பட்ட இயயசு, ோனிடரின் நன்றி பகட்ட தனத்ரத ேனதில் சிலுரவயாய் சுேந்து 
நடக்கிறார். ேனுக்குலத்தில் ேனிதாபிோனம் முழுவதுோய் பசத்துயபாய் விடவில்ரல 
என்பதன் அரடயாளோய் எங்கிருந்யதா வந்தவள்… இரத்தம் வடியும் இயயசுவின் 
முகத்ரதத் துரடக்கிறாள்.  
பிரிந்து கிடக்கும் குடும்பங்களுக்காக பசபிப்யபாம். 
 
 
 
 
 



ஏழாம் நிவை 
இயேசு இரண்டாம் முவற ைவரேில் ைிழுகிறார் 

      சீண்டி விட்டால் ேிருகங்கள் கூட சினந்து பகாள்கின்றன. கூட இருந்தவர் கூட்டம் 
நிரலரே தரலகீழானரதக் கண்டு தரலேரறவான பின்பு, புற இனத்தாரும் - 
யூதரும், ேதத் தரலவர்களும் - ேக்களும் சூழ்ந்து நிற்கும் பரடவரீரும், பகாரலகாரரும் 
இயயசுரவ எல்ரல தாண்டி ஏளனம் பசய்ய, இயயசு விழுகிறார். அடிப்பதற்கு ரதரியம் 
யதரவ. திருப்பி அடிக்க ஆத்திரம் யதரவ. ஆனால் திருப்பி அடிக்க முடிந்தும் 
அரேதியாய் இருக்க அளவுக்கதிகோன ரதரியம் யதரவ. இயயசுவால் எப்படி 
முடிந்தது?  இயயசுவின் வழீ்ச்சி அவரின் பலவனீம் என்று எதிரிகள் தப்புக் கணக்குப் 
யபாட்டு விட்டனர். இயயசுவின் யதாற்றத்ரத ரவத்து… அவர் யதாற்றுப் யபானவர் 
என்று எண்ணிவிட்டனர். அவரது வழீ்ச்சி… பலவனீத்தின் அரடயாளம் அல்ல. அவரது 
பலத்தின் அரடயாளம். நாம் கூட ஏரழகள், யநாயாளிகள், முதியவர்கள் 
யபான்யறாரர… யதாற்றத்ரத...ரவத்து…வாழ்ரவத்பதாரலத்தவர்கள் என்று கணித்து 
விடுகியறாம்… ஆனால்… அவர்கள் வழீ்ந்து கிடக்கும் இயயசுவுக்கு 
பசாந்தக்காரர்கள்… இயயசு அவர்களில் விழுந்து கிடக்கிறார். 
யதால்வியில் வாழும் குடும்பங்களுக்காய் பசபிப்யபாம்.  
 

எட்டாம் நிவை 
இயேசு எருயசைம் வபண்களுக்கு ஆறுைல் கூறுகிறார் 

     ேனிதனின் கண்ணரீ் ஒருயபாதும் வணீ்யபானதில்ரல. ஒரு முரற ஓரு விபச்சாரப் 
பபண் இயயசுவின் கால்கரளத் தன் கண்ணரீால் கழுவியயபாது, இயயசு அவளது 
பாவங்கரளக் கழுவினார் - அயத கண்ணரீால்! இன்பனாரு முரற ஒயர ேகரனப் 
பறிபகாடுத்த விதரவத் தாய், பாரடயின் முன் அழுது பகாண்யட வந்தயபாது, இறந்த 
அவளது ேகரன, தாயன முன் வந்து உயிர்பகாடுத்து, கண்ணரீரத் துரடத்தார். இயயசு,  
மூன்றாம் முரற,  லாசர் இறந்தயபாது – அங்குக் கூடியிருந்த ேக்களின் கண்ணரீரக் 
கண்டு, இயயசு தாயே அழுதார். இயதா! இங்யகயும் கண்ணரீ்.  பிலாத்துவின் தீர்ப்புக்குப் 
பின் பேௌனோகிப் யபான இயயசு,  தன் தாயிடம் கூடப் யபசாத இயயசு, பபண்களின் 
கண்ணரீரக் கண்டு சிலுரவப் பாரதயில் முதன்முரறயாய் யபசுகிறார் கண்ணரீரத்   
துரடக்க வந்தவனுக்கு கண்ணரீ் எதுக்கு? பாவத்தின் சுரேயால் - பாவேில்லாத நாயன 
இவ்வளவு பாடுபட யவண்டுபேன்றால் - பாவத்தின் அழியப்யபாகும் உங்கள் 
சந்ததியினரின் அயகார நிரல எண்ணி அழுங்கள் என்கிறார் இயயசு. 
பபண்கள் பகாடுரேப்படுத்தப்படும் குடும்பங்களுக்காக பசபிப்யபாம் 
 

ஒன்பைாம் நிவை 
இயேசு மூன்றாம் முவற கீயழ ைிழுகிறார் 

     சிலுரவரயச் சுேப்பதற்கு சீயோன் இருந்தும்… இயயசு மூன்றாம் முரற தவறி 
விழுகிறார். உதவி பசய்ய உறவுகளும், யதாள் பகாடுக்க யதாழர்களும் 
இருந்தாலும், பதாடர்ந்து விழுவது சில யநரம் தவிர்க்க முடியாதது என இயயசு 
உணர்த்துகிறார். சில யநரங்களில் ஆண்டவர் தரும் சிலுரவகள் சுேக்க முடியாத 
அளவுக்கு பாரோய்த் பதரிகின்றன. வாழ்வின் ஒட்டு போத்த துன்பங்களும் ஒயர 
பநாடியில் மூட்ரடயாய்க் கட்டப்பட்டு முதுகின் யேல் சுேத்தப் பட்ட உணர்வு! 
வலுவிழ்ந்து, உறவிழ்ந்து உருக்குரலந்த இயயசுரவப் பார்க்கும் யபாது, யவதரனயில் 
ேனம் பவந்தாலும், என் யவதரனரய அறிந்து பகாள்ளும் பதய்வம் ஒன்று உண்டு 
என்ற எண்ணம் ஆறுதல் தருகிறது. “ஏன் எனக்கு இந்தச் சிலுரவ?” என்று நம் ஆன்ோ 
கூக்குரலிடும் பபாழுபதல்லாம், “எழுந்து நடப்பது சிரேம்… ஆனால் முடியாத 
காரியேல்ல… நானும் விழுந்தவன் தான்” என்ற இயயசுவின் குரல் நேக்குள் ரதரியம் 
சுரக்கிறது.குடி, யபாரத யபான்ற பலவனீங்களில் விழுந்து கிடக்கும் குடும்பத் 
தரலவர்களுக்காய் பசபிப்யபாம். 



பத்ைாம் நிவை 
இயேசுைின் ஆவடகள் கவைேப்படுகின்றன 

ஆதிேனிதன் ஆதாம் நிர்வாணோய் இருந்ததால்… தன்ரனப் பரடத்த ஆண்டவன் முன் 
வருவதற்கு அஞ்சி ஒளிந்துபகாண்டான். இயதா! ஆண்டவயன ஆரட இழந்து தான் 
பரடத்த ேக்கள் முன் அஞ்சாேல் நிற்கிறார். ஆதில் பபற்யறாரர… யதாலால் பசய்த 
ஆரடகளால் உடுத்தி யதாட்டத்ரத விட்டு அனுப்பி ரவத்தார் கடவுள். இயதா! இருந்த 
ஒயர ஆரடரயயும் பறி பகாடுத்து விட்டு பரிதாபோய் நிற்கிறார் இயயசு. உங்கள் 
யேலாரடரயக் யகட்பனுக்கு உள்ளாரடரயயும் பகாடுங்கள் என்ற 
இயயசுவிடம், அவரிடம் யகட்காேயல அவருரடய ஆரடகள் திருடப்படுகின்றன. எந்த 
சலரவக் காரனும் பவளுக்க முடியாத அளவுக்கு பவள்ரள பவயளர் என்று ஒளி 
வசீிய இயயசுவின் ஆரடகள் கண்முன்யன களவாடப்படுகின்றன. யபாரில் 
பெயித்தவர்கள், யதாற்றவர்கரள ரகதிகளாய் சிரறபிடித்து நாடு கடத்தும் 
யபாது… அவர்களுரடய ஆரடகரளக் கரளந்து அம்ேணோய் அரழத்துச் பசல்வது 
வழக்கம். அது அவோனத்தின் உச்சக்கட்டம். இயதா… இயயசு… ஞாயிற்றுக் கிழரே தன் 
ஆரடகரள வழியிர் விரித்து வரயவற்ற தன் ேந்ரதயின் முன் பவள்ளிக்கிழரே 
நிர்வாணோய் நிற்கிறார். இது பாவம் தந்த அடிரேத்தனம். 
சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்காய் பசபிப்யபாம். 
 

பைியனாராம் நிவை 
இயேசு சிலுவைேில் அவறேப்படுகிறார் 

ஏற உதவிய ஏணியய, ஆணிகளுக்குள் அரடபடுகிறது. இயயசுவுக்கு அதிகோக வலி 
தந்தது ஆணிகரள விட ஆட்கள் தான். அரறந்தவர்கள் எல்லாம் அம்புகள்தாயன. 
எய்தவர்கள்தான் ஏராளம். முத்தம் தந்து முடிவுரர எழுதிய யூதாஸ், நிழலாய்த் 
பதாடர்ந்து நிரந்தரோய் விலகிப் யபான சீடர்கள், பந்தியில் பங்பகடுத்து சந்தியில் 
சத்தியம் பசய்த யபதுரு, ஒளிரய இருட்டில் விளரித்து அந்யாய தீர்ப்பு பசான்ன 
தரலரேச் சங்கம்… இப்படி இயயசுவுக்கு வலி தந்த காயங்கரள விட துயராகிகள் 
ஏராளம். கரடசியாய் தாம் சுேந்து வந்த விறகுக் கட்டின் யேல் கட்டிரவக்கப்பட்ட 
ஈசாக்ரகப் யபால, தாம் சுேந்து வந்த சிலுரவயின் யேல் ஆணிகளால் ஒட்டப்படுகிறார் 
இயயசு. ஆட்கள் அல்ல… மூன்று ஆணிகள் தான் இயயசுவுக்கு பசாந்தோகின்றன. 
இல்ரல… இல்ரல இயயசுதான் அந்த ஆணிகளுக்கு பசாந்தோகிறார். 
உறவுகளின்றி தனிேரங்களாய் வாடும் குடும்பங்களுக்காக பசபிப்யபாம். 
 

பனிவரண்டாம் நிவை 
 
ஏயதன் யதாட்டத்தில் ஒரு ேரம். அதியல கனி ஒன்று! பார்ப்பதற்கு 
கவர்ச்சியாகவும், விரும்பத்தக்கதாகவும் இருந்தது. அரதக் கண்ட கன்னிப் பபண் 
ஏவாள், அரத உண்டு சாரவப் பபற்பறடுத்தாள். கல்வாரி ேரலயில் ஒரு 
ேரம்… அதியல முழுக்க முழுக்க ேரியாளின் உதிரத்திலிருந்து யதான்றிய ஒயர 
கனி… பதாங்கியது. பார்ப்பதற்கு அழயகா, கவர்ச்சியயா, இல்லாேல், காண்யபார் கண்கரள 
மூடிக் பகாள்ளும் வரகயில் அறுபவறுக்கத்தக்கதாய் இருந்தது. இந்தக் கனிரயப் 
பறிபகாடுத்து கன்னிப் பபண் ேரியாள் வாழ்ரவப் பபற்பறடுத்தாள். சாவு வந்த 
வழியாகயவ வாழ்வும் வந்தது. இயயசு சாரவ அதன் குரகக்குள் பசன்று சந்திக்கிறாள். 
இயயசுவின் சாவால், சாயவ சாகடிக்கப்படுகிறது. 
ேரணத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்காய் பசபிப்யபாம். 
 
 
 
 



பைிமூன்றாம் நிவை 
ைாேின் ேடிேில் இயேசு 

பட்டப்பகலில் ஒரு சூரியன் படுத்துக் கிடக்கிறது. யவட்டபவளியில் பால்நிலா பவட்டி 
வழீ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. முடிந்து யபான ேகனின் உடரல ோதா ேடியில் சுேக்கிறாள். 
ேடியில் ேகன். இதயத்தில் தந்ரத. ேடியில் வார்த்ரத. இதயத்தில் வாள். ேரியாள் 
என்ன நிரனத்துக் கலங்கியிருப்பாள்? 

 பட்டுப் யபான்ற ேகரன பட்ட ேரோய் எரித்துப்யபாட்ட பாவத்ரத நிரனத்து 
அழுதிருப்பாயளா? 

 அவரது அரசுக்கு முடிவு இராது என்ற வானதூதரின் வார்த்ரதரய நிரனத்து 
வருந்தியிருப்பாயளா? 

 வாழ்வு முழுவதும் அன்பு என்யற துடித்த இயயசுவின் இதயம்… துரளக்கப்பட்டுத் 
துடிதுடித்து நின்றுயபானரத நிரனத்து நிரல தடுோறி இருப்பாயளா? 

எல்லாம் நிரறயவறிவிட்டது என்று இயயசு தரல சாய்த்த யபாது, ேரியாளின் இதயம் 
சாய்ந்து விட்டது. இயயசுவின் உடல் பசயலற்றுப் யபானயபாது, ேரியாளின் இதயம் 
பசயலற்றுப் யபாய்விட்டது. தவிப்பது தாயன தாய்ரேயின் வாடிக்ரக. 
குடும்பங்களில் துன்புறும் தாய்ோர்களுக்காக பசபிப்யபாம். 
 

பைினான்காம் நிவை 
 

குற்றவாளிகளிரடயய குற்றவாளியாகக் பகாரல பசய்யப்பட்ட இயயசு, பசத்த பின்பு 
பசல்வயராடு இருந்தார். இரண்டு பசல்வர்கள்: நிக்பகாயதமு  –  அரிேத்தியா யயாயசப்பு,  
நிக்பகாயதமு இரவில் இயயசுரவத் யதடி வந்த பரியசயர் இஸ்ராயயலில் புகழ்பபற்ற 
யபாதகர். இயயசுவுக்காக ேரறமுகோகப் பரிந்து யபசியவர். ஓளிரயத் யதடி இருளில் 
வந்தவர்… ஒளி அரணந்த பின்பு… ோரல யநரத்தில் அடக்கம் பசய்ய வருகிறார் நன்றிக் 
கடனாய் முப்பது கியலா சந்தனத்தூளும், பவள்ரளப் யபாளமும் கலந்து சுேந்து 
வருகிறார். இன்பனாருவர் யயாயசப்பு. பிலாத்துவிடம் துணிச்சயலாடு பசன்று 
இயயசுவின் உடரலப் யகட்கும் அளவுக்கு பசல்வாக்கு பரடத்தவர். தன் கல்லரறரய 
விட்டுக் பகாடுக்கும் அளவுக்கு வசதி பரடத்தவர். ஆனால்… இந்த இருவருயே 
இயயசுவின் உயிர்ப்ரப எதிர்பார்க்காதவர்கள். இந்தக் கல்லரற இன்னும் மூன்று 
நாளில் பவறுரேயாக்கப்படும் என்பரத உணராதவர்கள். ேரணம் முடிபவன்றால் 
ேனித வாழ்வில் அர்த்தம் இல்ரல. விசுவாசத்துக்கு உயிர் இல்ரல. ேரணம் தாண்டி 
ேறுவாழ்ரவ எட்டிப்பார்ப்யபாம். ஏனக்பகாரு பங்கு தாரும் என்று இயயசுவிடம் 
யகட்யபாம். நம் குடும்பங்களில் இறந்தவர்களுக்காக பசபிப்யபாம். 
 


