
தவக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு 
முதல் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

முதல் பெற்ற ோரைப் ெரைத்ததும் அவர்களின் ெோவமும். 

பதோைக்க நூலிலிருந்து வோசகம் 2: 7-9; 3: 1-7 

ஆண்ைவைோகிய கைவுள் நிலத்தின் மண்ணோல் மனிதரன உருவோக்கி, அவன் 
நோசிகளில் உயிர் மூச்ரச ஊத, மனிதன் உயிர் உள்ளவன் ஆனோன். 

ஆண்ைவைோகிய கைவுள் கிழக்றக இருந்த ஏறதனில் ஒரு றதோட்ைம் அரமத்துத் 
தோம் உருவோக்கிய மனிதரன அங்றக ரவத்தோர். ஆண்ைவைோகிய கைவுள் 
கண்ணுக்கு அழகோனதும் உண்ெதற்குச் சுரவயோனதுமோன எல்லோ வரக 
மைங்கரளயும், றதோட்ைத்தின் நடுவில் வோழ்வின் மைத்ரதயும் நன்ரம தீரம 
அ ிவதற்கு ஏதுவோன மைத்ரதயும் மண்ணிலிருந்து வளைச் பசய்தோர். 

ஆண்ைவைோகிய கைவுள் உருவோக்கிய கோட்டு விலங்குகளிபலல்லோம் ெோம்பு 
மிகவும் சூழ்ச்சிமிக்கதோக இருந்தது. அது பெண்ணிைம், “கைவுள் உங்களிைம் 
றதோட்ைத்திலுள்ள எல்லோ மைங்களிலிருந்தும் உண்ணக்கூைோது என் து 
உண்ரமயோ?” என்று றகட்ைது. பெண் ெோம்ெிைம், “றதோட்ைத்தில் இருக்கும் 
மைங்களின் ெழங்கரள நோங்கள் உண்ணலோம். ஆனோல் ‘றதோட்ைத்தின் நடுவில் 
உள்ள மைத்தின் கனிரய மட்டும் நீங்கள் உண்ணக்கூைோது; அரதத் பதோைவும் 
கூைோது. மீ ினோல் நீங்கள் சோவரீ்கள்’ என்று கைவுள் பசோன்னோர், “ என் ோள். 

ெோம்பு பெண்ணிைம், “நீங்கள் சோகறவ மோட்டீர்கள்; ஏபனனில் நீங்கள் அதிலிருந்து 
உண்ணும் நோளில் உங்கள் கண்கள் தி க்கப்ெடும். நீங்கள் கைவுரளப் றெோல் 
நன்ரம தீரமரய அ ிவரீ்கள் என்ெது கைவுளுக்குத் பதரியும்” என் து. 

அந்த மைம் உண்ெதற்குச் சுரவயோனதோகவும் கண்களுக்குக் 
களிப்பூட்டுவதோகவும் அ ிவு பெறுவதற்கு விரும்ெத்தக்கதோகவும் இருந்தரதக் 
கண்டு, பெண் அதன் ெழத்ரதப் ெ ித்து உண்ைோள். அரதத் தன்னுைனிருந்த தன் 
கணவனுக்கும் பகோடுத்தோள். அவனும் உண்ைோன். அப்பெோழுது அவர்கள் இருவரின் 
கண்களும் தி க்கப்ெட்ைன; அவர்கள் தோங்கள் ஆரையின் ி இருப்ெரத அ ிந்தனர். 
ஆகறவ, அத்தி இரலகரளத் ரதத்துத் தங்களுக்கு ஆரைகரளச் 
பசய்துபகோண்ைனர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 

 



பதிலுரரப் பாடல் 

திெோ 51: 1-2. 3-4a. 10-11. 12,15 (ெல்லவி: 1a) 

ெல்லவி: ஆண்ைவறை, இைக்கமோயிரும்; ஏபனனில் நோங்கள் ெோவம் பசய்றதோம். 

1 கைவுறள! உமது றெைன்புக்றகற்ெ எனக்கு இைங்கும்; உமது அளவற்  
இைக்கத்திற்றகற்ெ என் குற் ங்கரளத் துரைத்தருளும். 
2 என் தீவிரன முற் ிலும் நீங்கும்ெடி என்ரனக் கழுவியருளும்; என் ெோவம் 
அற்றுப்றெோகும்ெடி என்ரனத் தூய்ரமப்ெடுத்தியருளும். - ெல்லவி 
 

3 ஏபனனில், என் குற் ங்கரள நோன் உணர்கின்ற ன்; என் ெோவம் எப்றெோதும் என் 
மனக்கண்முன் நிற்கின் து. 
4a உமக்கு எதிைோக நோன் ெோவம் பசய்றதன்; உம் ெோர்ரவயில் தீயது பசய்றதன். 
- ெல்லவி 
 

10 கைவுறள! தூயறதோர் உள்ளத்ரத என்னுள்றள ெரைத்தருளும்; உறுதி தரும் 
ஆவிரய, புதுப்ெிக்கும் ஆவிரய என்னுள்றள உருவோக்கியருளும். 
11 உமது முன்னிரலயிலிருந்து என்ரனத் தள்ளிவிைோறதயும்; உமது தூய ஆவிரய 
என்னிைமிருந்து எடுத்துவிைோறதயும். - ெல்லவி 
 

12 உம் மீட்ெின் மகிழ்ச்சிரய மீண்டும் எனக்கு அளித்தருளும்; தன்னோர்வ மனம் 
தந்து என்ரனத் தோங்கியருளும். 
15 என் தரலவறை! என் இதழ்கரளத் தி ந்தருளும்; அப்பெோழுது, என் வோய் உமக்குப் 
புகழ் சோற் ிடும். - ெல்லவி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

ெோவம் பெருகிய இைத்தில் அருள் அரணகைந்து பெருக்பகடுத்தது. 

திருத்தூதர் ெவுல் உறைோரமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வோசகம் 5: 12-19 

சறகோதைர் சறகோதரிகறள, 

ஒறை ஒரு மனிதன் வழியோய்ப் ெோவம் இந்த உலகத்தில் நுரழந்தது; அந்தப் 
ெோவத்தின் வழியோய்ச் சோவு வந்தது. அதுறெோலறவ, எல்லோ மனிதரும் ெோவம் 
பசய்ததோல், எல்லோ மனிதரையும் சோவு கவ்விக்பகோண்ைது. திருச்சட்ைம் 
தைப்ெடுமுன்பும் உலகில் ெோவம் இருந்தது; ஆனோல், சட்ைம் இல்லோதறெோது அது 
ெோவமோகக் கருதப்ெைவில்ரல. ஆயினும் ஆதோம் முதல் றமோறச வரையில் 
இருந்தவர்கள் ஆதோரமப்றெோல் கைவுளின் கட்ைரளரய மீ ிப் ெோவம் 
பசய்யவில்ரல. எனினும் சோவு அவர்கள்மீதும் ஆட்சி பசலுத்திற்று; இந்த ஆதோம் 
வைவிருந்தவருக்கு முன்னரையோளமோய் இருக்கி ோர். 



ஆனோல், குற் த்தின் தன்ரம றவறு, அருள் பகோரையின் தன்ரம றவறு. 
எவ்வோப னில், ஒருவர் பசய்த குற் த்தோல் ெலரும் இ ந்தனர். ஆனோல் கைவுளின் 
அருளும் இறயசு கி ிஸ்து என்னும் ஒறை மனிதரின் வழியோய் வரும் 
அருள்பகோரையும் ெலருக்கும் மிகுதியோய்க் கிரைத்தது. இந்த அருள்பகோரையின் 
விரளவு றவறு, அந்த ஒரு மனிதர் பசய்த ெோவத்தின் விரளவு றவறு. 
எவ்வோப னில், ஒரு மனிதர் பசய்த குற் த்துக்குத் தீர்ப்ெோகக் கிரைத்தது 
தண்ைரன. ெலருரைய குற் ங்களுக்கும் தீர்ப்ெோகக் கிரைத்தறதோ 
அருள்பகோரையோக வந்த விடுதரல. 

றமலும் ஒருவர் குற் த்தோறல, அந்த ஒருவர் வழியோகச் சோவு ஆட்சி 
பசலுத்தினபதன் ோல், அருள் பெருக்ரகயும் கைவுளுக்கு ஏற்புரையவைோகும் 
பகோரைரயயும் இறயசு கி ிஸ்து என்னும் ஒருவர் வழியோக 
அரைந்துபகோண்ைவர்கள் வோழ்வு பெற்று ஆட்சி பசலுத்துவோர்கள் என இன்னும் 
மிக உறுதியோய் நம்ெலோம் அன்ற ோ? 

ஆகறவ ஒருவரின் குற் ம் எல்லோ மனிதருக்கும் தண்ைரனத் தீர்ப்ெோய் 
அரமந்ததுறெோல், ஒறை ஒருவரின் ஏற்புரைய பசயல் எல்லோ மனிதருக்கும் 
வோழ்வளிக்கும் விடுதரலத் தீர்ப்ெோய் அரமந்தது. ஒரு மனிதரின் 
கீழ்ப்ெடியோரமயோல் ெலர் ெோவிகளோனதுறெோல், ஒருவரின் கீழ்ப்ெடிதலோல் ெலர் 
கைவுளுக்கு ஏற்புரையவர்கள் ஆவோர்கள். 

ஆண்ைவரின் அருள்வோக்கு. 

 

அல்லது குறுகிய வோசகம் 

ெோவம் பெருகிய இைத்தில் அருள் அரணகைந்து பெருக்பகடுத்தது. 

திருத்தூதர் ெவுல் உறைோரமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வோசகம் 5: 12, 

17-19 

சறகோதைர் சறகோதரிகறள, 

ஒறை ஒரு மனிதன் வழியோய்ப் ெோவம் இந்த உலகத்தில் நுரழந்தது; அந்தப் 
ெோவத்தின் வழியோய்ச் சோவு வந்தது. அதுறெோலறவ, எல்லோ மனிதரும் ெோவம் 
பசய்ததோல், எல்லோ மனிதரையும் சோவு கவ்விக்பகோண்ைது. 

றமலும் ஒருவர் குற் த்தோறல, அந்த ஒருவர் வழியோகச் சோவு ஆட்சி 
பசலுத்தினபதன் ோல் அருள் பெருக்ரகயும் கைவுளுக்கு ஏற்புரையவைோகும் 
பகோரைரயயும் இறயசு கி ிஸ்து என்னும் ஒருவர் வழியோக 
அரைந்துபகோண்ைவர்கள் வோழ்வு பெற்று ஆட்சி பசலுத்துவோர்கள் என இன்னும் 
மிக உறுதியோய் நம்ெலோம் அன்ற ோ? 



ஆகறவ ஒருவரின் குற் ம் எல்லோ மனிதருக்கும் தண்ைரனத் தீர்ப்ெோய் 
அரமந்ததுறெோல், ஒறை ஒருவரின் ஏற்புரைய பசயல் எல்லோ மனிதருக்கும் 
வோழ்வளிக்கும் விடுதரலத் தீர்ப்ெோய் அரமந்தது. ஒரு மனிதரின் 
கீழ்ப்ெடியோரமயோல் ெலர் ெோவிகளோனதுறெோல், ஒருவரின் கீழ்ப்ெடிதலோல் ெலர் 
கைவுளுக்கு ஏற்புரையவர்கள் ஆவோர்கள். 

ஆண்ைவரின் அருள்வோக்கு. 

நற்செய்திக்கு முன் வெனம் 

மத் 4: 4b 

மனிதர் அப்ெத்தினோல் மட்டுமல்ல, மோ ோக, கைவுளின் வோய்ச்பசோல் 
ஒவ்பவோன் ோலும் வோழ்வர். 

நற்செய்தி வாெகம் 

இறயசு நோற்ெது நோள் றநோன்ெிருக்கி ோர்; றசோதிக்கப்ெடுகி ோர். 

✠ மத்றதயு எழுதிய தூய நற்பசய்தியிலிருந்து வோசகம் 4: 1-11 

அக்கோலத்தில் 

இறயசு அலரகயினோல் றசோதிக்கப்ெடுவதற்கோகப் ெோரலநிலத்திற்குத் தூய 
ஆவியோல் அரழத்துச் பசல்லப்ெட்ைோர். அவர் நோற்ெது நோள் இைவும் ெகலும் 
றநோன்ெிருந்தோர். அதன்ெின் ெசியுற் ோர். றசோதிக்கி வன் அவரை அணுகி, “நீர் 
இர மகன் என் ோல் இந்தக் கற்கள் அப்ெமோகும்ெடிக் கட்ைரளயிடும்” என் ோன். 
அவர் மறுபமோழியோக, “ ‘மனிதர் அப்ெத்தினோல் மட்டுமல்ல, மோ ோக, கைவுளின் 
வோய்ச்பசோல் ஒவ்பவோன் ோலும் வோழ்வர்’ என மர நூலில் எழுதியுள்ளறத” 
என் ோர். 

ெின்னர் அலரக அவரை எருசறலம் திருநகைத்திற்குக் கூட்டிச் பசன் து. 
றகோவிலின் உயர்ந்த ெகுதியில் அவரை நிறுத்தி, “நீர் இர மகன் என் ோல் கீறழ 
குதியும்; ‘கைவுள் தம் தூதருக்கு உம்ரமக் கு ித்துக் கட்ைரளயிடுவோர். உமது கோல் 
கல்லில் றமோதோதெடி அவர்கள் தங்கள் ரககளில் உம்ரமத் தோங்கிக் பகோள்வோர்கள்’ 
என்று மர நூலில் எழுதியுள்ளது” என்று அலரக அவரிைம் பசோன்னது. இறயசு 
அதனிைம், “ ‘உன் கைவுளோகிய ஆண்ைவரைச் றசோதிக்க றவண்ைோம்’ எனவும் 
எழுதியுள்ளறத” என்று பசோன்னோர். 

மறுெடியும் அலரக அவரை மிக உயர்ந்த ஒரு மரலக்குக் கூட்டிச் பசன்று 
உலக அைசுகள் அரனத்ரதயும், அவற் ின் றமன்ரமரயயும் அவருக்குக் கோட்டி, 

அவரிைம், “நீர் பநடுஞ்சோண்கிரையோக விழுந்து என்ரன வணங்கினோல், இரவ 
அரனத்ரதயும் உமக்குத் தருறவன்” என் து. அப்பெோழுது இறயசு அதரனப் 



ெோர்த்து, “அகன்று றெோ, சோத்தோறன, ‘உன் கைவுளோகிய ஆண்ைவரை வணங்கி, அவர் 
ஒருவருக்றக ெணி பசய்’ என்றும் மர நூலில் எழுதியுள்ளது” என் ோர். 

ெின்னர் அலரக அவரை விட்டு அகன் து. உைறன வோனதூதர் வந்து 
அவருக்குப் ெணிவிரை பசய்தனர். 

ஆண்ைவரின் அருள்வோக்கு. 


