
சிலுவைப்பாவை 

 

தைாடக்க தசபம் 

 

முதல்வர்:  தந்தத, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே, ஆபமன்!  

எல்லோரும்: இரக்கத்தின் ஊற்லே இதேவா, உம் திருமகன் இலயசுவின் 
ொடுகதையும் இேப்தெயும் நாங்கள் நிதைவுகூர்கின்லோம். அவர் நடந்து 
பென்ே ெிலுதவயின் ொததயில் அவதரப் ெின்பென்று நடந்திட நாங்கள் 
வந்துள்லைாம். இறுதிவதர இலயசுவின் உண்தமச்ெீடராக நாங்கள் வாழ 
வரமருை லவண்டுபமன்று உம்தம இதேஞ்ெி மன்ோடுகின்லோம். ஆபமன்! 

 

சுருக்கமான மனத்துயர் தசபம்: 

என் இதேவா! நன்தம நிதேந்தவர் நீர். அதைத்திற்கும் லமோக 
அன்புக்கு உரியவர். என் ொவங்கைால் உம்தம மைலநாகச் பெய்துவிட்லடன். 
ஆகலவ நான் குற்ேங்கள் ெே பெய்லதன் எைவும் , நன்தமகள் ெே பெய்யத் 
தவேிலைன் எைவும் மைம் பநாந்து வருந்துகிலேன். உமது அருள் 
துதையால் நான் மைம் திரும்ெி, இைிலமல் ொவம் பெய்வதில்தே என்றும், 
ொவத்துக்கு ஏதுவாை சூழ்நிதேகதை விட்டு விேகுலவன் என்றும் உறுதி 
பகாடுக்கிலேன்.  

 

எங்கள் மீட்ெராம் இலயசு கிேிஸ்துவின் ொடுகைின் ெயைாக,  

இதேவா, என்லமல் இரக்கமாயிரும். 

 

திவ்விய இலயசுலவ! எங்களுக்காகவும் உத்தரிப்புநிதே 
ஆன்மாக்களுக்காகவும் ெிலுதவப் ொதததயத் தியாைிப்ெவர்களுக்கு 
அைிக்கப்ெடும் ெேன்கதை அதடய விரும்ெி, உம் இரக்கத்ததக் பகஞ்ெி 
மன்ோடுகிலோம். 

 



புைித மரியாலவ! வியாகுே அன்தைலய! இலயசுவின் ொடுகைின் 
லொது அவலராடு நீர் உடைிருந்து, அவருதடய ொடுகைில் ெங்லகற்ேது 
லொே, நாங்களும் எங்கள் அயோர் அனுெவிக்கும் துன்ெங்கைில் 
அவர்களுடன் இருந்து துதைபுரியும் ஆற்ேதேப் பெே உம் 
திருதமந்தைிடம் எங்களுக்காக லவண்டிக்பகாள்ளும். 

 

 

ெிலுதவப்ொதத நிதேயின் பதாடக்கத்தில் 

இலயசு கிேிஸ்து ொடுெட்ட ----ஆம் நிதே 

 

இலயசுலவ! உமது திருச்ெிலுதவதய ஆராதித்து வைங்கி உமக்கு 
நன்ேி பெலுத்துகிலோம். 

ஏபைைில் உமது திருச்ெிலுதவயால் நீர் எங்கதை மீட்டருைிைரீ். 

 

ெிலுதவப்ொதத நிதேயின் முடிவில் 

தந்ததக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்ெிதம உண்டாகுக.  

பதாடக்கத்தில் இருந்ததுலொே இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் 
என்பேன்றும் இருப்ெதாக. ஆபமன். 

 

எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும் இலயசுலவ 

எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும் – 2  

 

இேந்த நம்ெிக்தகயாைர்கள் உமது இரக்கத்திைால் உம்மில் 
நிதேவாழ்வு பெறுவார்கைாக! ஆபமன். 

 

 

 



முன்னுவை 

நல்ேவர்கலை, உங்கதை இலயசுவின் இதையற்ே நாமத்தில் 
அன்புடலை வரலவற்கின்லேன். 

ொததகள் ொரமாவதுண்டு.  

கரடுமுரடாை ொததயிைால் கடிைமாகிப் லொவதுமுண்டு. 

ொரத்திைால் ொததயில் ெயைம் கதைப்ொவதுமுண்டு. 

கருதவச் சுமக்கும் தாய்க்கு, குழந்தத ொரமாவதுண்டா? 

ெேக்கும் ெேதவயின் ெயைத்திலே, ெிேகுகள் சுதமயாவதுண்டா? 

குட்டிதய சுமந்து பெல்லும் குரங்கு மற்றும் கங்காருவுக்கு ெயைம் 
ொரமாகிப் லொவதுண்டா? 

மரத்தில் பதாங்கும் கைிகள், கிதைக்கு ொரமாகிப் லொவதுண்டா? 

மைிதன் மட்டும் நம்ெிக்தகதய இழந்து லொவது எதைால்? 

புேம்ெி அழுது தீர்த்து அரட்டுவது எதைால்?   

அவநம்ெிக்தக பகாண்டு தன்தை அழித்துக் பகாள்ை துடிப்ெது ஏன்? 

துைிவு பகாண்டு நடந்து பென்று தடம் ெதித்து, தன் வழிதய 
தரைிக்கு உைர்த்த முன்வராதது ஏன்? 

கிேிஸ்து தான் நடந்து பெல்லும் ொதத ொரமாைது எை பதரிந்த 
ெின்ைரும், இத்துன்ெக் கிண்ைம் அகேவில்தே எைத் பதரிந்தும் நம்ெிக்தக 
பகாண்டு, தைக்கு ொரமாை ொததயில் நடந்து தடம் ெதித்து, தன் வழிதய 
தரைிக்கு நம்ெிக்தகயின் ொததயாக்கிச் பென்ேது நல்ே மாதிரிதகலய. 

நம்ெிக்தக என்ெது நாம் எதிர்லநாக்கி இருப்ெதவ கிதடக்கும் என்னும் 
உறுதி. கண்ணுக்குப் புேப்ெடாததவ ெற்ேிய ஐயமற்ே நிதே. (எெி 11:1) 
இததைலய இலயசுவின் ொடுகைின் ொதத உறுதி பெய்கின்ேது. 

நாமும் நடப்லொம், ொடம் ெடிப்லொம். 

அேிலவாம், அனுெவிப்லொம், அேிவிப்லொம், புது உேகு ெதடப்லொம்! 

 

 



முைல் நிவை: ைைறான ைரீ்ப்பு! 

தீர்ப்ெிற்கு ததேவைங்குகிோர். 

தவறு பெய்ததைால் அல்ே, நம்ெிக்தகயிைால். 

தந்தத தான் பொன்ைெடிலய தன்தை உயிர்ப்ெிக்கச் பெய்வார் என்ே 
நம்ெிக்தகயிைால் தீர்ப்பு லகட்க ததேகுைிந்து கயவர்கள் முன் நிற்கின்ோர்.  

தவோக தன்தை நடத்துகிோர்கள் என்ெததை அேிந்திருந்தும், 
தன்தை இதேெித்தத்திற்கு தகயைிக்கின்ோர். 

குைம் பெற்று, அப்ெம் பெற்று உண்ட மக்கள் கத்துகிோர்கள், 
ெிலுதவயில் அதேயும், ெிலுதவயில் அதேயும் என்று. 

பமெியாதவ காை விரும்ெியவர், கூட்டத்திற்கு அஞ்ெி தக கழுவிக் 
பகாள்கிோர். 

நடப்ெது எல்ோம் தைக்கு எதிராகலவ நடக்கிேது என்ெது 
பதரிந்திருந்தும், மைிதர்கதை நம்புவதத விட கடவுதை நம்புவது 
லமோைது எை தன்தை தகயைிக்கின்ோர். 

நடப்ெது எைக்பகதிராக என்ெது பதரிந்ததும், இன்று ெழிவாங்க 
துடிக்கின்லேன். 

எைக்கு ஏன் எைக் லகட்டு ஆர்ப்ொட்டம் பெய்கின்லேன். 

ெதடத்தவதர நிந்திக்கின்லேன். கடவுதை நம்புவதத விட 
மைிதர்கதை நம்ெி இன்று என்தை பதாதேக்கின்லேன். 

என்னுதடய ெைம், அேிவு, ெேம் பெய்துவிடும் என்று நம்ெி இதே 
நம்ெிக்தகதய பதாதேக்கின்லேன். 

இதேச்ெித்தம் என்ைில் நிதேலவே அனுமதிப்ெதில்தேலய. 

இதே நம்ெிக்தகயில் வைர்லவன்! 

தசபம் 

இதேவா உம்தம நம்ெி, நீர் தரும் வாழ்தவ நம்ெி நடப்ெது எல்ோம் 
நன்தமக்லக. உம்முதடய அனுமதியாலேலய எல்ோம் நடக்கின்ேது. 
உம்முதடய ெித்தம் என்ைில் நிதேலவேட்டும் எை வாழ வரம் தாரும். 
ஆபமன். 



இைண்டாம் நிவை: பாைமான சுவம! 

தீர்ப்பு அைித்தவர்கள் ெற்றும் கூச்ெம் இல்ோது ொரமாை ெிலுதவதய 
அவர் லதாள் மீது சுமத்துகின்ோர்கள். 

மூன்று ஆண்டுகள் அவருதடய குரல் லகட்டவர்கள், பெய்த 
புதுதமதயப் ொர்த்தவர்கள், அவதரப் ெற்ேி அேிந்தவர்கள், ொரமாை 
ெிலுதவதய லதாள் மீது சுமத்துகின்ோர்கள். 

அவமாைத்தின் ெின்ைம் அவர் லதாள் மீது. 

இத்ததகய துன்ெத்தின் வழியாகத் தான் மீட்பு பகாைர லவண்டுமா? 

இதற்கு நான்தாைா கிதடத்லதன்? 

எைக்கு இது லததவதாைா? 

என்ெது லொன்ே ெே லகள்விகளுக்கு மத்தியிலும் சுமத்தப்ெட்ட ொரமாை 
ெிலுதவதய ஏற்றுக்பகாள்கின்ோர். 

இன்தேக்கு நான் ஏன் ெேியாக லவண்டும்? 

நான்தான் இவர்களுக்கு கிதடத்லதைா? 

இவர்கள் நன்ேி பகாண்டவர்கைா? 

இவர்களுக்காக நான் தியாகம் பெய்ய லவண்டுமா என்று லகட்டுப் 
ொர்த்து ெே லநரங்கைில் இதேச் ெித்தத்திற்கு ெைிய மறுக்கின்லோம். 

இது எல்ோம் நிரந்தரம் இல்தே. 

இததைபயல்ோம் ஆண்டவர் மாற்ேிக் காட்டுவார் என்ே நம்ெிக்தக 
நம்மில் இல்தே என்ெதுலவ உண்தம. 

இததை உைர்ந்து நம்தம தகயைிப்லொம். 

நான்தான் என்ோல், அது கடவுைால் முன்குேிக்கப்ெட்டலத என்ெததை 
உைர்ந்து நம்தம அர்ப்ெைிப்லொம். 

நம்ெிக்தகயுடலை என்தை தகயைிப்லென்! 

தசபம் 

 இதேவா! எைக்கு துதைபுரிய விதரந்து வாரும். நான்தான் உம்மால் 
முன்குேிக்கப்ெட்டு இருக்கின்லேன் என்ோல், அததை உைர்ந்து என்தை 
தகயைிக்க வரம் தாரும்! ஆபமன். 



மூன்றாம் நிவை: முைல் முவற கீழே சாய்ந்ைார்! 

 ொரங்கள் தாங்காமல் ொய்கின்ே லொது, ொதங்கள் நீயாக லவண்டும் 
என்று ொடுகின்லோம். உம்முதடய ொதங்கள் எங்கைது ொததகைில் 
துதையாக லவண்டும் என்று மன்ோடுகின்லோம். 

ஆைால் இங்கு எங்கைது ொவங்கைின் சுதம தாைாமல் நீர் கீலழ 
ொய்ந்தீர் என்ெததை நிதைக்கின்லோம். 

ொய்ந்த நீர் தைர்ச்ெி பகாள்ைாமல் எழுந்து நடக்க முற்ெட்டீர், 
ெயைத்தத பதாடர்ந்தீர். 

அலத ொரத்லதாடு ொய்ந்த உமக்கு விழுந்தலதா கதெயடிகள்தான். 

லெதுரு, நானும் நடந்துவர உத்தரவு தாரும் என்ேலொது, கடேிலே 
நடந்த லெதுரு மூழ்க முற்ெட்ட லொது, கரம் பகாடுத்து தூக்கிவிட்ட உமக்கு 
கரம் பகாடுக்க லதர்ந்பதடுத்தவர்கலைா, உம்தம பமெியாவாக 
அதழத்தவர்கலைா யாரும் இல்தே என்ெது வருத்தத்திற்குரியலத. 

இன்று திருச்ெதெ ததேகுைிய எங்கைது அகம்ொவம் காரைமாகி 
இருக்கின்ேது. 

ொதேயின் மீது நீர் கட்டிய திருச்ெதெதய காத்து வர பொறுப்லெற்ே 
நாங்கள் எங்கைது அகந்ததயாை பெயல்கைால் அததை 
விழத்தாட்டுகின்லோம். 

அகத்திலே நாங்கள் பகாண்டுள்ை லமட்டுத்தைமாை லொக்கும், உயர்வு 
மைப்ொன்தமயால் மற்ேவர்கதை மதிக்காத லொக்கும், லவறுொடுகதை - 
வித்தியாெங்கதை லொற்றும் ெண்ெிைால் இன்று ெிேமதே அன்ெர்கள் 
மத்தியில் எதிர்ொட்ெியம் பகாடுத்து ததே குைியச் பெய்கின்லோம் 
என்ெததை உைர்ந்து திருந்தச் பெய்தருளும்! 

தசபம் 

நம்ெிக்தகயுடலை எழுந்து ெயைத்தத பதாடர்ந்தவலர, எங்கைது 
அகத்தில் நாங்கள் பகாண்டுள்ை ொவத்தத அகற்ேி, திருச்ெதெ 
அதைவருக்கும் உரியலத என்ெததை உைர்த்தி, எைியவரும், வேியவரும், 
ஒடுக்கப்ெட்டவரும் திருச்ெதெயில் நம்ெிக்தக பகாண்டு ெயைிக்க வரம் 
தாரும்! ஆபமன். 

 



நான்காம் நிவை: ைாயின் நம்பிக்வக ைரிசனம்! 

எத்ததகய ெயைத்திலும், எத்ததகய நண்ெர்கள் உடைிருந்தாலும், 
பெற்ேவர்களுக்கு ஈடு பெற்ேவர்கலை. 

பெற்ேவர்கைாலேலய, மிகச்ெரியாக புரிந்து உடைிருப்தெ பகாடுத்து 
நம்ெிக்தகதய புதுப்ெிக்க முடியும் என்ெது உண்தமயிலும் உண்தம. 

அன்தை கன்ைிமரியின் ெந்திப்பு இததைலய உைர்த்துகின்ேது. 

கூட்டமாை கூட்டம். லவடிக்தக ொர்க்கும் கூட்டம். 

ஏைைமாகப் லெசும் கூட்டம்.  

ெரிதாெத்லதாடும் தகயாோகாதத் தன்தமலயாடும் நிற்கும் கூட்டம். 

கயவர்கைின் கடிை இதயத்லதாடு மிருகத்தன்தம பகாண்டு 
பெயல்ெடும் கூட்டம். 

இதன் மத்தியில் பெற்ேவைின் ெந்திப்பு நம்ெிக்தகயின் ஒைியிதை 
ொய்ச்ெி நிற்கின்ேது. 

மற்ேவர்கள் தரும் நம்ெிக்தகக்கும், பெற்ேவர்கள் தரும் 
நம்ெிக்தகக்கும் ொரதூர வித்தியாெம் உண்டு என்ெததை, உைர்ந்தவர்கள் 
கூறுவார்கள். 

உைர்வுபூர்வமாை நம்ெிக்தகதய தங்கைது குழந்ததக்கு பகாடுத்து 
ஊக்கம் அைிப்ெது பெற்லோரின் ெிேப்லெ. 

பெற்லோதர ொரமாக நிதைக்கும் ெமூகத்தில் வாழ்லவார், இன்று 
இததை உைர்ந்தால், அதுலவ அன்தை கன்ைிமரிக்கு நாம் பெலுத்தும் 
லமோை வைக்கமாகும். 

பெற்ேவர்கள் நம்முடன் இருக்கும்வதர, எத்ததகய சூழேிலும் நாம் 
பதாடர்ந்து ெயைிக்க முடியும் என்ெததை உைர்ந்து, பெற்ேவர்கதைப் 
லொற்றும் ெண்ொைர்கைாலவாம்! 

தசபம் 

உமது அன்தைதய எங்களுக்கும் அன்தையாக்கிைவலர, 
அன்தையின் ெந்திப்ெிைால் உரம் பெற்று, உறுதியதடந்து ெயைத்தத 
பதாடர்ந்தீர் என்ெததை அேிகின்ே நாங்கள், எங்கைது வாழ்வில் 
பெற்ேவர்கதைப் லொற்றும் நல்ே ெண்பு பெற்று வாழ வரம் தாரும்! ஆபமன். 



ஐந்ைாம் நிவை: சிமிழயான் உைைி! 

 வாழ்வின் ஓட்டத்தில் நம்ெிக்தக தடுமாற்ேம் ஏற்ெடுவது இயல்லெ. 

ெயைத்தின் கதைப்ொலும், மைத்தின் காயங்கைாலும், சூழேின் 
தாக்கங்கைாலும், நம்ெிக்தக சூைியமாய் பதரிவதுண்டு. 

எல்ோ மைிதர்களுக்கும் வாழ்வில் இத்ததகய சூழல் வந்து 
லொவதுண்டு. 

இத்ததகய சூழேில் துதையிருப்ெது நட்லெ. 

நல்ே நட்ெின் கரம் கிதடக்கும்லொது, எந்த மைிதனும் தடம் 
மாறுவதில்தே, தவேிப் லொவதுமில்தே. 

இலயசுவுக்கு ெிமிலயான் கரம் கிதடத்தது. 

நட்ெின் அற்புத இேக்கைலம இன்ெத்தில், வைதமயில், மகிழ்வில் 
மட்டுமல்ே, துன்ெத்தில், துயரத்தில், வருத்தத்தில், லநாயில் இருக்கும் 
லொது, நம்ெிக்தகயில் துவண்டு லொகும்லொது கரம் பகாடுப்ெதுதான் 
அற்புதமாைது - அன்ெிலே ஆழமாைதும் கூட. 

ொரத்தத ெகிர்ந்து பகாண்டதால், நண்ெைின் உடைிருப்பு பதம்தெயும், 
பதைிதவயும், ஊக்கத்ததயும், உற்ொகத்ததயும் இலயசுவுக்குத் தந்தது. 

நம்முதடய வாழ்வின் ெயைத்திலும், நல்ே நண்ெர்கைாகவும், நல்ே 
நற்ெிதைப் பெற்ே ொக்கியொேிகைாகவும் வாழ்ந்திடல் லவண்டும். 

நல்ே நட்ெின் கரம் பெற்று ஊக்கம் பெே லவண்டும். 

லததவயாை சூழேில், லததவயில் இருப்லொர்க்கு உரிய லநரத்தில் 
கரம் பகாடுத்து தாங்கிடவும் லவண்டும். 

தசபம் 

 லெதுருவின் மாமியாருக்கு கரம் பகாடுத்து எழுப்ெியவலர இதேவா! 
நாங்கள் எங்கைது வாழ்வில் நட்ெின் கரம் ெிடித்து நடக்கவும், நட்புக்கு கரம் 
பகாடுத்து நடக்கவும் வரம் தாரும்! ஆபமன். 

  

 

 



ஆறாம் நிவை: தைழைாணிக்காைின் கரிசவன! 

 

 நம்ெிக்தக நிதே வாழ்தவத் தரும் என்ெது இதேயியல். 

ஆைால், யதார்த்தத்தத இந்த ொததயில் ொர்க்கின்லோம். 

நம்ெிக்தக துைிவிதைத் தந்தது. 

நம்ெிக்தக பகாண்டவர்கள், பகாண்ட பகாள்தகயில் துைிவிதைப் 
பெற்றுக் பகாள்வார்கள். 

அவர்கள் யாருக்கும், எதற்கும் அஞ்ெ மாட்டார்கள். 

லெைா முதைக்கு ெக்தி அதிகம் என்ொர்கள். 

இவர்கள் யாருக்கும் அஞ்சுவதில்தே. 

துப்ொக்கி முதை கூட இவர்கதை அச்ெமதடயச் பெய்யாது என்ெது 
தான் வரோற்ேின் வரீ வரோறு. 

ெயைத்தில் எத்ததைலயா லெர் உடன் நடந்தாலும், ெரிதாெப் 
ெட்டாலும், இரக்கம் பகாண்டாலும், இந்த பெண்ணுக்கு கிதடத்த துைிச்ெல், 
அவள் நம்ெியவரின் திருமுகத்தத ெதியப் பெற்ோள் என்ெது நாம் அேிந்து 
பகாண்ட உண்தம. 

நம்ெிக்தக நம்தம துைிவு பகாள்ைச் பெய்திடல் லவண்டும். 

அந்த துைிவு நல்ேது பெய்ய தூண்டும் லொது, அதற்காை ெரிெிதை 
நாம் பெற்று மகிழ்லவாம் என்ெது இங்கு உைர்த்தப்ெடுகின்ே உண்தம! 

 

தசபம் 

 இதேவா! நம்ெிக்தக பகாண்ட மக்கள் நாங்கள் இந்த ெயைத்தில் 
பவறும் ெரிதாெப் ெட்டு பெல்லும் மக்கைாக மட்டும் லொகாமல், நல்ேது 
பெய்யும் துைிச்ெதே பெற்றுக் பகாள்ை அருள்தர உம்தம 
மன்ோடுகின்லோம்! ஆபமன். 

 

 

 



ஏோம் நிவை: மறுமுவறயும் சாய்ந்ைார்! 

 ொரம் அழுத்த மீண்டும் ொய்ந்தீர் ததரயிலே. 

கயவர்கள் கடும் லகாெம் பகாள்ை, ொட்தடயால் அடித்து உததக்க, 
தள்ைாடியெடிலய எழுந்து நடக்க முயன்ேரீ். 

அடியின் லவததை, கதைப்ெின் லொர்வு, அவமாைத்தின் உச்ெம் 
உம்தம நிதேகுதேயச் பெய்தது என்ெதுலவ உண்தம. 

உம்முதடய இேட்ெியமும் லநாக்கமும் பதைிவாைதால், அதத 
அதடவதில் நீர் காட்டிய லவகலம உம்தம மீண்டும் எழச் பெய்தது.  

என்ை பெய்துவிட முடியும்? இைியும் இததவிட பெரிய காரியமா 
பெய்துவிடப் லொகிோர்கள்? இதற்கு லமலும் என்ை பெரிய அவமாைத்தத 
தந்து விட முடியும்? 

எைலவ, இேட்ெியத்தத அதடந்து விடும் நம்ெிக்தக உம்மிலே 
லவகத்தத ஊட்ட, எழுந்தீர் - நடந்தீர் - ொததயில் ெயைத்தத பதாடர்ந்தீர். 

திருச்ெதெயின் ெயைத்திலே, அதழத்தவர்கைாகிய எங்கைால் 
இன்றும் ெே அவமாைத்தத ெந்திப்ெதால் ெந்தி ெிரிக்கச் பெய்கின்லோம். 

இததை உைர அேிதவத் தாரும். அவமாைத்தத வருவிப்ெதால் 
உம்முதடய ொடுகள் பதாடரத்தான் பெய்கின்ேது. 

ொதியத்தத லெைி, உயர்வு - தாழ்வு நிதேதய உருவாக்குவது. 

இத்ததை லெர் இருப்ெதால் எங்களுக்கு இத்ததை இடம் லவண்டும் 
எை பகாடி ெிடிப்ெது. 

ஒருவர் ஒருவருதடய ெேவைீத்தத ெட்டியேிட்டு ெதேொற்றுவது. 

பமாட்தட கடிதங்கள் மூேம் முதுபகலும்பு இல்ோதவர்கைாக 
பெயோற்றுவது. இதுலொன்ே ெே காரியங்கைால் அவமாைத்தத நாங்கள் 
ொர்ந்துள்ை திருச்ெதெக்கு வருவித்து வருகின்லோம். 

தசபம் 

 அதழப்புக்கு ஏற்ே வாழ்க்தக வாழ்ந்து அவமாைங்கதை 
வருவிக்காமல், ொட்ெியமாை பெயல்கைின் வழி நம்ெிக்தகதய உறுதிப் 
ெடுத்தி, அதைவதரயும் உம்முதடய அரெில் பகாண்டு வந்து லெர்க்க 
அருள்தாரும்! ஆபமன். 



எட்டாம் நிவை: அன்வனயரின் அன்பு! 

 நம்ெிக்தக பகாண்ட மக்கள் ஒன்ோய் இருப்ொர்கள் என்ெதின் 
அதடயாைமாக அன்தையர்கள் ஒன்ோய் கூடி, ெயைத்தில் மனுமகனுக்கு 
ஆறுதல் கூறுகிோர்கள். 

ஒன்ோய் இருப்ெதின் ெேன் ஒருவருக்பகாருவர் ஆறுதோகிட 
முடியும். 

ஒன்ோய் இருப்ெது ெக்தியாைது என்ெததை ஒன்ோய் இருப்ெவர்கள் 
உைர்வார்கள். 

ஆறுதல் பெே முடியாத நிதேயில் ெேர் இன்று துடிப்ெதத 
ொர்க்கின்லோம். 

ெே மைிதர்கைின் ெரிதாெம் அவர்கள் தைிதமயில் தவிப்ெது 
என்ெததை அேிகின்லோம். 

தங்களுக்கு ஆறுதல் அைிக்க யார் உண்டு என்று அழுது புேம்புலவார் 
இன்று ஆயிரமாயிரம். 

புைித அெிெியார் தை பெெத்தில் கூறுவார், 'ஆறுதல் பெறுவதத விட 
ஆறுதல் கூறுவது லமோைது'. 

திருத்தூதர் ெைியில் 20:35 கூறுவார், 'பெறுவதத விட பகாடுப்ெலத 
லெருதடதம' என்று. 

நாம் பகாடுக்கின்ேலொலத பெற்றுக்பகாள்கின்லோம். 

ஆறுததே ஆள் ொர்த்லதா, ஆதட ொர்த்லதா அல்ே - மாோக, அழுது 
புேம்பும் அதைவருக்கும் பகாடுப்லொம். 

அப்பொழுது, நாம் அழும்லொது நமது கண்ைதீரத் துதடக்க கரங்கள் 
இருக்கும். 

தசபம் 

 இதேவா! வைர்ந்த இந்த உேகில் ஆறுதல் பகாடுக்க அவர்கைின் 
ொதகம் ொர்த்லத நடந்து பகாள்ளும் லொக்தக மாற்ேி, லததவயில் 
இருப்லொதரக் கண்டு - அவர்கைில் உமது ொயதே கண்டு ஆறுதல் அைிக்க 
வரம் தாரும்! ஆபமன். 

 



ஒன்பைாம் நிவை: மூன்றாம் முவறயும் சாய்ந்ைரீ்! 

 அவநம்ெிக்தகயின் உச்ெத்திற்கு பென்ே ெின்ைரும் கூட, எழுந்து 
ெயைத்தத பதாடர்ந்தீர் என்ெததை உைர்கின்லோம். 

விழுவதும் எழுவதுமாக உம்முதடய ெயைம் பதாடர்ந்த லொதும், 
ெயைத்தத நிறுத்திக் பகாள்ை, அவநம்ெிக்தக ஒரு காரைியாக 
அதமயவில்தே என்ெததை உைர்கின்லோம். 

வாழ்வு அற்புதமாைது. அததை பகாடுததவரிடலம திரும்ெ பகாடுப்ெது 
தான் உயர்ந்தது. 

தன் கதடெி மூச்தெ நிறுத்திக் பகாள்ை மைிதனுக்கு உரிதம இல்தே 
என்றும், ொவின் மீது மைிதனுக்கு அதிகாரலம இல்தேபயன்றும் ெதெ 
உதரயாைர் 8:8ல் பதைிவு ெடுத்துகின்ேரீ். 

அவநம்ெிக்தக பகாண்டவர்கலை இத்ததகய பெயல்களுக்கு 
உட்ெடுகிோர்கள் என்ெது உண்தமலய.  

நீர் அவநம்ெிக்தக பகாள்ைாது வாழ்விதை அற்புதமாை ெேியாக்கி 
ஒப்புக் பகாடுத்தீர் என்ெததை மீண்டும் எழுந்து பெல்ே முற்ெட்டதன் 
வழியாக கற்றுக் பகாடுக்கின்ேரீ். 

அவநம்ெிக்தகயின் மக்கைாக வாழ்வது என்ெது எங்களுக்கு அழகல்ே. 

அதழக்கப்ெட்டவர்கள், தூய ஆவியிைால் அெிலேகம் பெற்ேவர்கள் 
தங்கதை அழித்துக் பகாள்வது என்ெது, ெிேிதும் ஏற்கத்தக்கதல்ே என்ெததை 
உைர்ந்து, எத்ததகய இடுக்கண் லவதையிலும் எங்கைது கதடெி மூச்தெ 
நிறுத்திக் பகாள்ை எத்தைிக்காமல் இருக்க முற்ெட அேிவு தாரும்! 

 

தசபம் 

 அவநம்ெிக்தகதய லவரறுத்து, நம்ெிக்தகதய நிதேநாட்ட 
ெயைத்தத பதாடர்ந்தவலர, ெவுேடிகைாலராடு லெர்ந்து, உம்முதடய 
அன்ெில் இருந்து எதுவும் எங்கதை ெிரிக்க முடியாது என்ே துைிலவாடு, நீர் 
குேித்த லநரத்தில், வாழ்தவ உமது கரத்திலேலய பகாடுத்து மரிக்கும் வரம் 
தாரும்! ஆபமன். 

  

 



பத்ைாம் நிவை: ஆவடகள் கவையப் தபற்றார்! 

  அவமாைம் - வாழ்விலே மைிதர்கள் ெந்திக்கின்ே ஒன்லே. 

எல்ோ மைிதர்களும் இததை கடந்து பென்லே ஆக 
லவண்டியிருக்கின்ேது.  

வாழ்வின் ஓட்டத்திலே எல்ோ மைிதர்களும் ஏதாவது ஒரு 
அவமாைத்தத ெந்தித்லதயாகிோர்கள் என்ெதுலவ உண்தம. 

அவமாைத்தின் உச்ெம், ஆதடகள் கதையப்ெடுவது என்ெதிலே 
யாருக்குலம மாற்றுக் கருத்து இருக்க இயோது. 

இத்ததகய அவமாைம், மைிதைாக அவதரித்த இலயசுவின் 
வாழ்விலே நடந்லதேியதத இங்கு ொர்க்கின்லோம். 

எல்ோம் பெய்தவர், அற்புதங்கள் ஆற்ேியவர், அதிெயங்கள் பெய்தவர், 
அவமாைத்தத ஏற்றுக் பகாள்ை என்ை காரைம்? 

அவரிடமிருந்த நம்ெிக்தகலய இததை ஏற்றுக் பகாள்ளும் ெக்குவ 
மைத்தத அவருக்கு அைித்தது. 

அவருதடய நம்ெிக்தகலய இத்ததகய ஏற்ெிதைத் தந்தது என்ெது 
உண்தமபயன்ோல், நம்முதடய நம்ெிக்தகயும் அதுதாலை - தந்தத 
நிதேவாழ்தவ அருள்வார் என்ெது தாலை. 

அப்ெடிபயன்ோல், நாம் வாழ்விலே ெந்திக்கின்ே 
அவமாைத்ததபயல்ோம் எப்ெடி ொர்க்கின்லோம்? 

ஏன் இதேவா எைக்கு, இது லததவயா எைக்கு எை லகட்டுப் 
ொர்க்காமல், ஏற்றுக் பகாள்ை மைப்ெக்குவம் பகாள்லவாம்! 

 

தசபம் 

 அவநம்ெிக்தகதய லவரறுத்து, நம்ெிக்தகதய நிதேநாட்ட 
ெயைத்தத பதாடர்ந்தவலர, ெவுேடிகைாலராடு லெர்ந்து, உம்முதடய 
அன்ெில் இருந்து எதுவும் எங்கதை ெிரிக்க முடியாது என்ே துைிலவாடு, நீர் 
குேித்த லநரத்தில், வாழ்தவ உமது கரத்திலேலய பகாடுத்து மரிக்கும் வரம் 
தாரும்! ஆபமன். 

 



பைிதனான்றாம் நிவை: சிலுவையில் அவறைல்! 

 வேியும் லவததையும் வந்தவர்க்குத் தான் பதரியும். 

விழுகின்ே அதே ஒவ்பவான்றும் உயிதரலய ெேிப்ெது லொேலவ 
அதமகிேது என்ெது, அததை பெறுகின்ேவராலேலய உைர முடியும். 
ொர்ப்ெவர்கள் ெரிதாெம் தான் பகாள்ை முடியும். 

இந்த அதேகள், ெடுகின்ே அடிகள் எல்ோம், தான் வந்த லநாக்கத்தத 
நிதேவு பெய்ய, பெற்லேயாக லவண்டும் என்ெதிலே கருத்தாய் இருந்தார். 

காரைம், எல்லோரும் மீட்பு வாழ்வு பெே லவண்டும் என்ெதுலவ 
அவருதடய லநாக்கமாக இருந்தது. 

வந்த லநாக்கத்தத நிதேவு பெய்தால், தந்தத எல்லோருக்கும் 
அத்ததகய மீட்ெிதை அருள்வார் என்று நம்ெிைார் - இதேமகன். 

"இன்னும் குதேவாக உள்ை ொடுகதை ஏற்றுக் பகாள்கிலேன்" எை 
புைித ெவுல் அடிகைார் கூறுவதத இங்கு கவைத்தில் பகாள்வது ெிேப்ொைது.  

ொடுகள், மைித குேம் இருக்கும் வதர பதாடரத்தான் பெய்யும். 

அவர் மீது நம்ெிக்தக பகாள்வதால் - ொடுகள், துன்ெங்கள், 
லவததைகள் ஏற்ெடக் கூடாது - எை நிதைப்ெவர்கள் அவருக்கு 
ஏற்புதடயவராகிட முடியாது. 

காரைம், அன்ோட ெிலுதவதய சுமந்து பகாண்டு பெல்ெவர்கலை என் 
ெீடர்கள் என்கிோர்.  

ெே லவததைகள் வழியாகலவ நாம் இதேயாட்ெிக்கு உட்ெட முடியும் 
என்று - ெவுலும், ெர்ைொவும் கூேி நம்ெிக்தகயிலே நிதேத்திருக்க ஊக்கப் 
ெடுத்திைார்கள் என்று, திருத்தூதர் ெைிகைிலே குேிப்ெிடப் ெட்டுள்ைது. (14:22) 

நாமும் நம்முதடய வாழ்விலே, வேிதயயும் லவததைதயயும் 
பெற்று வந்ததாலேலய, மற்ேவர்களுக்கு நம்ெிக்தகலயாடு ஊக்கம் 
பகாடுத்திட முடியும். 

தசபம் 

 இதேவா! லவததைகதை நீலர ஏற்று, அதைால் வரும் கண்ைதீர 
அேிந்ததால், உம்மால் ெிேரின் கண்ைதீர அேிந்து பகாள்ை முடிந்தது. 
நாங்களும் வாழ்வில் வரும் ெிலுதவகதை ஏற்று ெக்குவப் ெட அருள் 
தாரும்! ஆபமன். 



பன்னிதைண்டாம் நிவை: சிலுவையில் மரித்ைார்! 

 மரைம் என்ெது - மண்ைிலே மடிவதாக இருந்தாலும், 
விண்ைகத்திற்கு அது ெிேப்லெ என்ெதுலவ நம்முதடய நம்ெிக்தக. 

உயிர்ப்ெித்து அற்புதம் பெய்தவருக்கு இது பதரியாதது இல்தே. 

அவரும் இததை அேிந்து, தை உயிதர தந்ததயின் தகயில் 
ஒப்புவித்து ததே ொய்க்கின்ோர் என்ெததை அேிகின்லோம். 

தன்னுதடய நம்ெிக்தக வணீ் லொகாது என்று அேிந்திருந்தார். 

காரைம் - நம்ெிக்தக பகாண்டதால், தான் எத்ததை விதத்தில் 
எல்ோம் ஆெீர்வதிக்கப் ெட்லடன் என்ெததை வாழ்விைிலே உைர்ந்தவர்.  

தந்தத, தான் பொன்ைதத நிதேலவற்றுவார் என்ெததையும் 
வாழ்விைிலே அேிந்திருந்தார். 

லகாதுதம மைி மண்ைிலே மடிந்தால் தான் மிகுந்த ெேன் பகாடுக்க 
முடியும் என்ெததை உைர்ந்து லொதிக்கவும் பெய்தார். 

மடிவது மண்ணுேக ொர்தவயில் லதால்வி என்ோலும், 
நம்ெிக்தகயின் ஒைியில் வாழ்வு பெறுவதாகும் என்ெததை உைர்ந்து, தை 
வாழ்வின் உயிதர ஒப்புவிக்கின்ோர். 

நம்தமயும் வாழ்விலே ெே நேன்கைால் நிரப்ெிைவர்.  

பொன்ைதத நிதேலவற்ேித் தந்து நம்தம மகிழ்வித்தவர். 

மறுவுேக வாழ்வின் ெரிதெ தருவார் என்ே நம்ெிக்தகயில் மடிவதற்கு 
எப்பொழுதும் ஆயத்தமாலவாம். 

மரித்தவர்களுக்கு மகிழ்வுடலை ெிரியாவிதட பகாடுப்லொம். 

அந்த ஆத்துமாக்கள் இதே ஒைியில் அதமதி காைட்டும்! 

தசபம் 

 வாக்கு மாோத பதய்வலம இதேவா! உம்மிலே மரிப்ெவர்கள், 
உம்லமாடு உயிர்த்து வாழ்வார்கள் என்ே நம்ெிக்தக எம்மிலே வைர்ந்திடச் 
பெய்தருளும்! ஆபமன்.  

 

 



பைிமூன்றாம் நிவை: அன்வனயின் மடியில்! 

 நம்ெிக்தகயின் லவர் எப்பொழுதும் தாயின் வழி கிதடப்ெதுலவ. 

தாய் நம்ெிக்தக பகாண்டவைாக இருந்ததால், ொலூட்டி வைர்க்கும் 
தை மக்களுக்கும் நம்ெிக்தகதய ஊட்டி வைர்க்கின்ோள் என்ெதுலவ 
உண்தம. 

அன்தை மரி நம்ெிக்தக பகாண்டாள். 

"கன்ைி கருத்தாங்குவாள்" என்ெது, பொல்ேப்ெட்ட வாக்கு. 

அது தன்ைிலே நிதேவுற்ேது என்ெதற்கு அன்தைலய ொட்ெி. 

ெேவற்தே அன்தையிைால் புரிந்து பகாள்ை முடியாத நிதேயிலும், 
வாக்கு நிதேலவறும் - மனுக்குேம் மீட்ெதடயும் என்ெததை நம்ெிைார்கள். 

தந்தத தான் பொன்ைதத நிதேலவற்ேித் தருவார் என்ெததை 
நம்ெிைார்கள். 

எைலவ, தன் மகைின் ெயைத்தில் உடன் நடந்தார்கள். 

தாங்க முடியாத, பொல்ே இயோத வியாகுேத்திலும் மைதிதை 
உறுதிப்ெடுத்திக் பகாண்டு, இேந்த தை மகதை மடி சுமக்கின்ோர்கள். 

புைித ெவுேடிகைாரும், கிேிஸ்துவின் அன்ெிேிருந்து எதுவும் என்தை 
ெிரிக்க முடியாது என்ெது என்னுதடய துைிவு என்ோர். 

வியாகுேங்கள் - வருத்தங்கள் வந்து லொகும். 

ஆைால், அவருதடய நிதேயாை அன்ெிற்குமுண்லடா அதடக்கும் 
தாழ் என்ெததை நாம் அேிந்திட பெய்கின்ோர்கள்! 

 

தசபம் 

 இதேவா! வைரும் ததேமுதேயிைருக்கு நம்ெிக்தகதய ஊட்டிடவும், 
நாங்கள் பெற்ே நம்ெிக்தகயில் வைர்ந்திடவும், அவரது அன்பு, 
வியாகுேங்கைிேிருந்து விடுவிக்கும் என்ே உறுதியிதை பெற்றுக் பகாள்ை 
அருள்தாரும்! ஆபமன். 

 

 



பைினான்காம் நிவை: கல்ைவறயில் துயில் தகாள்ைல்! 

 எல்ோவற்ேிற்கும் ஒரு காேம் உண்டு. அதைதன் காேத்தில் 
எல்ோவற்தேயும் நிதேலவேச் பெய்வார் ெதடத்தவர் என்ெதுலவ உண்தம. 
அதுலவ நம்முதடய நம்ெிக்தகயும் கூட. 

நாம் உேர்ந்து லொலவாம் - உதிர்ந்து லொலவாம் என்ெதுலவ மைித 
வாழ்வு பொல்லும் ொடம். ஆைால், காேம் வரும்லொது உேர்ந்த எலும்புகள் 
உயிர்பெறும் என்கிேது லவதம். 

அலத லொே, வலுக்குதேந்த ெகுதிகைில் அவருதடய வல்ேதம 
ெிேந்லதாங்கச் பெய்து - கழுகுகதைப் லொே ெேக்கவும், மான்கதைப் லொே 
துள்ைவும் பெய்வார் என்கிேது லவதம். 

துயில் பகாள்கிோர் - கல்ேதேயில். 

இது, இருள் ஆட்ெி பெய்யும் லநரம் - இருைின் காேம். 

தன்தை அதமதியாக துயில் பகாள்ை அனுமதிக்கின்ோர். 

நன்ோகத் பதரியும் - இந்தக் காேம் மூன்று நாட்கள் என்ெது. 

அவதர மாட்ெிதமப்ெடுத்தும் காேம் வரும் வதர காத்திருப்ெது 
அவெியமாைது. 

இந்தக் காேம் - தான் அதமதியில் துயில் பகாள்வது அவெியமாைது 
என்ெததை ஏற்றுக் பகாள்கின்ோர். 

நம்தம மதேத்துக் பகாள்ளும் காேம் இருக்குமாயின், நம்தம 
மதேத்துக் பகாள்வதில் எந்தப் ெிரச்ெிதையும் இல்தே என்ெததை இந்த 
நிதே நமக்கு உைர்த்தி நிற்கிேது. 

லகாெம் உச்ெத்தில் உள்ை காேத்தில், உங்கதை ெற்லே மதேத்துக் 
பகாள்ளுங்கள் என்கிோர், எொயா 26:20. 

இதுலொே, காேத்திற்கு ஏற்ெ, கடவுைின் திருவுைம் அேிந்து நடந்து 
பகாள்வது அவெியமாைது. எந்த காேமும் நிரந்தரம் இல்தே என்ெதுலவ 
உண்தம. 

எந்த காேமாைாலும் - அந்த காேத்தத மாற்ேியதமக்க 
ெதடத்தவரால் கூடும் என்ே நம்ெிக்தக லவண்டும். காரைம் - அவர் 
காேத்தத பவன்ேவர்! 



தசபம் 

 இதேவா! எல்ோ காேங்களும் உமக்கு கட்டுப் ெட்டலத என்ெதத 
நம்ெி, நடப்ெதவகதை நல்ேதாகலவ எண்ைி, ஏற்று நடந்து பகாள்ளும் வரம் 
தாரும்! ஆபமன். 


