
சிலுவைப் பாவை. 
 

நிவை 1: இயேசு நாைவைச் சாவுக்குத் ைரீ்வைேிடுகிறார்கள்.  

பாடல்:  
பழிகவை சுமத்ைி பரிகசித்ைார் - உேிர் 
பறித்ைிட எண்ணித் ைரீ்ப்பைித்ைார்  
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக  

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம். 
அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர். 

 
நிவை 1: இயேசு நாைவைச் சாவுக்குத் ைரீ்வைேிடுகிறார்கள். 

சசபம்: 
எங்கள் அன்பு இயயசுயவ! யாசதாரு குற்றயைா பாவயைா அறியாத உம்மைச் ொவுக்குத் 
தீர்ப்பிட்டார்கள். வாழ்வும், வழியும், உண்மையுைாெ உம்மையய நாங்கள் பின்பற்றவும், 
தவறாெ தீர்ப்பு வழங்காதிருக்கவும் எங்களுக்கு அருள்தாரும். ஆசைன்!  

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் 
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன். 

 
நிவை 2: இயேசு நாைரின் யைாள்யமல் சிலுவைவேச் சுமத்துகிறார்கள். 

பாடல்: 
ைாைாச் சிலுவை சுமக்க வைத்ைார் - உம்வம 
மாைாத் துேைால் துடிக்க வைத்ைார் 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம். 
அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர். 

சசபம்: 
அன்பு இயயசுயவ! உம்யைல் சுைத்தப்பட்ட ெிலுமவ எங்கள் பாவங்கைின் விமைவு என்பமத 
உணர்கின்யறாம். யார்ைீதும் அநியாயைாகப் பழி சுைத்தாைல் இருக்கவும், எங்கள் வாழ்வில் 
வருகின்ற துன்பங்கள் என்னும் ெிலுமவமயப் சபாறுமையயாடு ஏற்றுக்சகாள்ைவும் எங்களுக்கு 
அருள்தாரும். ஆசைன்!  

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 



எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் 

ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன். 
 

நிவை 3: இயேசு நாைர் சிலுவைேின் பாைத்ைால் முைல் முவற ைவைேில் ைிழுகிறார். 
 

 
பாடல்: 
ைிழுந்ைரீ் சிலுவைப் பளுயைாடு - மீண்டும் 
எழுந்ைரீ் துேர்கைின் நிவனயைாடு 
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

 

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம்.  

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! ெிலுமவயின் பாரத்தால் நீர் முகம் குப்புறக் கீயழ விழுந்தீர். துன்ப 
துயரங்கைின் சுமையால் வாடுகின்ற ைக்கமைக் கெியவாடு கண்யணாக்கிட எங்களுக்கு 
அருள்வரீாக. ஆசைன்   

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும்  
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன்.  

 
நிவை 4: இயேசு நாைர் ைமது புனிை ைாோவைச் சந்ைிக்கிறார்.  

 
பாடல்: 
ைாங்கிட சைாண்ணாத் துேருற்யற - உம்வமத் 
ைாங்கிே அன்வன துேருற்றாள்  
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

 

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம்.  

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! உம்மை ஈன்சறடுத்த அன்மெ ைரியா உம் துன்பங்கமைக் கண்டு 
 



ைெமுமடந்தார். அந்த அன்மெயின் அரவமணப்பில் நாங்கள் என்றும் ைகிழ்வுசகாள்ை 
அருள்வரீாக. ஆசைன்!  

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும்  
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன்.  

 
 

நிவை 5: இயேசு நாைர் சிலுவைவேச் சுமப்பைற்கு சயீமான் உைைி சசய்கிறார்.  

 
பாடல்: 
மறுத்ைிட முடிோ நிவைோயை - சயீமான் 
ைருத்ைினார் ைன்வன உம்யமாடு 
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

 

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம்.  

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! கடிெ ெிலுமவமய நீர் சுைந்துசெல்ே ெீயைான் என்பவர் துமணசெய்தார். 
எங்கள் ெயகாதரர் ெயகாதரிகைின் துன்பங்கமைப் பகிர்ந்துசகாண்டு, அவர்கைின் ெிலுமவப் 
பாரத்மதக் குமறத்திட எங்களுக்குத் துமணசெய்வரீாக. ஆசைன்!  

 

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும்  
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன்.  

 
நிவை 6: இயேசு நாைருவடே ைிருமுகத்வை ஒரு சபண் துவடக்கிறார்.  

 
பாடல்: 
நிவைோய் பைிந்ைது உம் ைைனம் - அன்பின் 
ைிவைோய் மாைின் சிறு துணிேில் 
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

 

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம். 

 

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
 



இரட்ெித்தீர். 

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! வியர்மவயாலும் இரத்தத்தாலும் கமறபட்ட உம் திருமுகத்மத ஒரு 
சபண்ைணி அன்யபாடு துமடத்து உைக்கு ஆறுதேைித்தார். எங்கள் வடீ்டிலும் நாட்டிலும் 
உேகிலும் கவமேயால் வாடும் அமெவரின் துன்பங்கமையும் துமடத்திட எங்களுக்கு 
அருள்வரீாக. ஆசைன்!  

 

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும்  
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன்.  

 
நிவை 7: இயேசு நாைர் சிலுவைேின் பாைத்ைால் இைண்டாம் முவற ைவைேில் ைிழுகிறார்.  

 
பாடல்: 
ஓய்ந்ைரீ் பளுைிவனச் சுமந்ைைினால் - அந்யைா 
சாய்ந்ைரீ் நிைத்ைில் மறுமுவறயும் 
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

 

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம்.  

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! ெிலுமவயின் பாரம் உம் யதாள்கமை அழுத்தியதால் நீர் ைீண்டும் ஒருமுமற 
கீயழ விழுந்தீர். ஆொல் ைெ உறுதியயாடு ைீண்டும் பயணத்மதத் சதாடர்ந்தீர். நாங்களும் 
ஏைாற்றத்மதயும் யதால்விமயயும் கண்டு துவழ்ந்துவிடாைல் துணிந்து எழுந்து, உம்யைல் 
நம்பிக்மகமவத்து முன்யெறிச் சென்றிட அருள்வரீாக. ஆசைன்!  

 

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும்  
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன். 
 
 
 

 

 
நிவை 8: இயேசு நாைர் யூைப் சபண்களுக்கு ஆறுைல் கூறுகிறார்.  

 
பாடல்: 
ைிழிநீர் சபருக்கிே மகைிருக்கு - அன்பு 
சமாழிநீர் நல்கி ைழி சைாடர்ந்ைரீ்  

 



 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம்.  

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! உைக்கு யநர்ந்த சொல்ேற்கரிய துன்பத்மதயும் பாராைல் நீர் பிறருக்கு 
ஆறுதல் கூறிெரீ். தன்ெேம் பாராது பிறர் நேம் யநாக்கவும், துன்புறுயவாருக்கு ஆறுதல் 
கூறவும் எங்களுக்கு நல்ைெத்மதத் தந்து, தூய வழியில் நாங்கள் நடந்திட அருள்வரீாக. 
ஆசைன்!  

 

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் 
 

ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன்.  

 
நிவை 9: இயேசு நாைர் சிலுவைேின் பாைத்ைால் மூன்றாம் முவற ைவைேில் ைிழுகிறார்.  

 
பாடல்: 
மூன்றாம் முவறோய் நீர் ைிழுந்ைரீ் - கால் 
ஊன்றி நடந்ைிடும் நிவை ைைர்ந்ைரீ்  
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

 

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம். 

 

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! ைீண்டும் ைீண்டும் கீயழ விழுந்ததால் உம் உடல் எல்ோம் 
இரத்தையைாயிற்று. எங்கள் பாவங்களுக்காக நீர் சநாறுக்கப்பட்டீர். எங்கள் ெிந்தமெ, சொல், 
செயல் அமெத்திலும் நாங்கள் தூய்மையயாடு வாழவும், பாவத்மத சவறுத்து, உம் அன்பில் 
எந்நாளும் வைரவும் எங்களுக்கு அருள்வரீாக. ஆசைன்!  

 

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும்  
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன்.  

 
நிவை 10: இயேசு நாைருவடே ஆவடகவைக் கவைகிறார்கள்.  



 
பாடல்: 
உவடகள் கவைந்ைிட உம்வமத் ைந்ைரீ் - இைத்ை 
மவடகள் ைிறந்ைிட சமய் சநாந்ைரீ்  
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக  

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம்.  

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! உம் உமடகமைக் கமைந்தவர்கள் உம்மை அவைாெத்திற்கு 
உள்ைாக்கிொர்கள். வறுமை, அரெியல் அடக்குமுமற, அதிகாரப்பாணி யபான்ற அவேங்கைால் 
ைெித உரிமையும் ைாண்பும் உரியப்பட்டு நிர்வாணைாக்கப்படுகின்ற எம் ெயகாதரர் ெயகாதரியமர 
நிமெத்துப் பார்க்கின்யறாம். உம் உடன்பிறப்புகைாகிய அவர்கைது ைாண்பிமெக் காத்துப் 
யபாற்றிட எங்களுக்கு அருள்வரீாக. ஆசைன்!  

 

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும்  
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன்.  

 
நிவை 11: இயேசு நாைவை சிலுவைேில் அவறகிறார்கள்.  

 
பாடல்: 
சபாங்கிே உைிைம் ைடிந்ைிடயை - உம்வமத் 
சைாங்கிடச் சசய்ைார் சிலுவைேியை  
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 
   

 

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம்.  

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! ெிலுமவயில் நீர் அமறயப்பட்டயபாது உம் மககமையும் கால்கமையும் 
ஆணிகைால் துமைத்தார்கள். உம் திருக்காயங்கைால் நீர் எங்கள் காயங்கமைக் குணைாக்கிெரீ். 
நீர் ெிந்திய இரத்தத்தால் நாங்கள் கழுவப்பட்டுள்யைாம். அவைாெச் ெின்ெைாகிய ெிலுமவமய 
நீர் ைீட்பின் கருவியாக்கியது யபாே நாங்களும் எங்கள் துன்ப துயரங்கமை உம் ெிலுமவயயாடு 
இமணத்து உம் ைீட்பின் பேன்கமை இமடவிடாது துய்த்து அனுபவித்திட எங்களுக்கு 

 



அருள்வரீாக. ஆசைன்!  

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் 
 

ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன்.  

 
நிவை 12: இயேசு நாைர் சிலுவைேில் உேிர் ைிடுகிறார். 

பாடல்: 
இன்னுேிர் அகன்றது உவம ைிட்டு - பூமி 
இருைில் ஆழ்ந்ைது ஒைி சகட்டு  
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

 

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம்.  

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! வாெத்திற்கும் பூைிக்கும் இமடயய நீர் ெிலுமவயில் சதாங்கிெரீ். ைெிதமரக் 
கடவுைின் பிள்மைகைாக்கிட நீர் எம்ைில் ஒருவராக ைாறிெரீ். ெிலுமவயில் சதாங்கியயபாது நீர் 
உமரத்த சொற்கமை நிமெத்துப் பார்க்கியறாம். “தாகைாயிருக்கிறது” என்று கூறிய இயயசுயவ, 
எங்கள் ஆன்ை தாகத்மத வைர்த்தருளும். “எல்ோம் நிமறயவறிற்று” என்று கூறி உயிர்நீத்த 
இயயசுயவ, நாங்கள் கடவுைின் திருவுைத்மத இறுதிவமர நிமேத்து நின்று நிமறயவற்றிட 
அருள்தாரும். ஆசைன்! 

 

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும்  
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன்.  

 
 
 
 

நிவை 13: இறந்ை இயேசுவை அைைது ைாோர் மடிேில் அமர்த்துகிறார்கள். 

 

 
பாடல்: 
துேருற்றுத் துடித்ைாள் உைம் சநாந்து - அன்வன 
உேிைற்ற உடைின் மடிசுமந்து  
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

 

  



முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம். 
அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! உயிரற்ற உம் ெடேத்மத உம் அன்மெ ைரியா தம் ைடியில் கிடத்தி அழுது 
புேம்பிொர். அவமர எங்களுக்கு அன்மெயாக அைித்ததற்காக உைக்கு நன்றி கூறுகின்யறாம். 
எங்கள்யைல் சகாண்ட எல்மேயற்ற அன்பிொல் நீர் எங்களுக்காக உயிர்துறந்தீர். உைது ொவு 
எங்களுக்கு வாழ்வு வழங்கிற்று. நாங்களும் உைது புகழ்ச்ெிக்காகவும் பிறருமடய 
ஈயடற்றத்திற்காகவும் அயராது உமழத்திட அருள்வரீாக. ஆசைன்!  

 

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும்  
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன். 
  

 
நிவை 14: இயேசு நாைவைக் கல்ைவறேில் அடக்கம் சசய்கிறார்கள்.  

 
பாடல்: 
ஒடுங்கிே உமதுடல் சபாைிேப்பட்டு - நீர் 
அடங்கிே கல்ைவற உமைன்று  
 
எனக்காக இவறைா எனக்காக 
இடர்பட ைந்ைரீ் எனக்காக 

 

 
முைல்ைர்: திவ்விய இயயசுயவ! உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உைக்கு நன்றியறிந்த 
ஸ்யதாத்திரம் செய்கியறாம். 

 

அவனைரும்: அயதசென்றால் உைது பாரைாெ திருச் ெிலுமவயாயே உேகத்மத ைீட்டு 
இரட்ெித்தீர்.  

 
 
  

சசபம்: 
 

அன்பு இயயசுயவ! உைது உடல் கல்ேமறயில் மவக்கப்பட்டாலும் ைண்யணாடு ைண்ணாகி 
அழிந்து யபாகவில்மே. நாங்களும் திருமுழுக்கின் வழியாக உம்யைாடு கல்ேமறயில் 
அடக்கப்பட்யடாம். பாவத்திற்கு இறந்யதாம். ஆொல், நீர் புத்துயிர் சபற்று எழுந்தது யபாே 
எங்களுக்கும் ஆன்ைீக வாழ்வு அைித்து, புதிய ைெிதர்கைாக வாழ நீர் வழிசெய்தீர். யாம் சபற்ற 
வாழ்வு இவ்மவயகம் சபற்று ைகிழ்ந்திட அருள்வரீாக. ஆசைன்!  

 

ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 
 

எங்கள் யபரில் தயவாயிரும் சுவாைி எங்கள் யபரில் தயவாயிரும்  
ைரித்த விசுவாெிகளுமடய ஆத்துைாக்கள் ெர்யவசுரனுமடய இரக்கத்திொல் நித்திய 
ெைாதாெத்தில் இமைப்பாறக் கடவது. ஆசைன்.  



சபாறுத்தருளும் கர்த்தாயவ! உைது ஜெத்தின் பாவங்கமைப் சபாறுத்தருளும். 
 

என்சறன்றும் எங்கள்யைல் யகாபைாயிராயதயும் சுவாைி. (மூன்று முமற)  
பரிசுத்த பாப்பாெவரின் கருத்துக்களுக்காக செபிப்யபாைாக. 

 
ஒரு பையைாக மந்ைிைம், அருள் நிவறந்ை மந்ைிைம், ைிருத்துை செபம் சசால்யைாம். 

 
 


