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கடவுள் தாம் உருவாக்கிய அடைத்டதயும் ந ாக்கிைார். அடவ மிகவும் 

 ன்றாய் இருந்தை 

 

ததாடக்க  நூலிலிருந்து வாசகம்                                        1,1-2,2 

 

        ததொடக்கத்தில் கடவுள் விண்ணுலககயும், மண்ணுலககயும் 

பகடத்த தபொழுது, மண்ணுலகு உருவற்று தவறுகமயொக இருந்தது. 

ஆழத்தின் மீது இருள் பரவியிருந்தது. நீர்த்திரளின்மமல் கடவுளின் ஆவி 

அகைந்தொடிக் தகொண்டிருந்தது. 

       அப்தபொழுது கடவுள் "ஒளி மதொன்றுக" என்றொர்; ஒளி மதொன்றிற்று. 

கடவுள் ஒளி நல்லது என்று கண்டொர்.  கடவுள் ஒளிகயயும் இருகையும் 

தவவ்மவறொகப் பிரித்தொர்.  கடவுள் ஒளிக்குப் 'பகல்' என்றும் இருளுக்கு 

'இரவு' என்றும் தபயரிட்டொர். மொகலயும் கொகலயும் நிகறவுற்று முதல் 

நொள் முடிந்தது. 

        அப்தபொழுது கடவுள், "நீர்த்திரளுக்கு இகடயில், வொனம் மதொன்றுக! 

அது நீரினின்று நீகரப் பிரிக்கட்டும்" என்றொர்.   கடவுள் வொனத்கத 

உருவொக்கி வொனத்திற்குக் கீழுள்ை நீகரயும் வொனத்திற்கு மமலுள்ை 



நீகரயும் பிரித்தொர். அது அவ்வொமற ஆயிற்று.  கடவுள் வொனத்திற்கு 

விண்ணுலகம் என்று தபயரிட்டொர். மொகலயும் கொகலயும் நிகறவுற்று 

இரண்டொம் நொள் முடிந்தது.  

        அப்தபொழுது கடவுள். "விண்ணுலகுக்குக் கீழுள்ை நீர் எல்லொம் 

ஓரிடத்தில் ஒன்றுமைர உலர்ந்த தகர மதொன்றுக!" என்றொர். அது அவ்வொமற 

ஆயிற்று.  கடவுள் உலர்ந்த தகரக்கு 'நிலம்' என்றும் ஒன்றுதிரண்ட 

நீருக்குக் 'கடல்' என்றும் தபயரிட்டொர். கடவுள் அது நல்லது என்று 

கண்டொர்.  அப்தபொழுது கடவுள்;;;, "புற்பூண்டுககையும் விகத தரும் 

தைடிககையும்,   கனி தரும் பழமரங்ககையும் அந்த அந்த 

இனத்தின்படிமய நிலம் விகைவிக்கட்டும்!" என்றொர். அது அவ்வொமற 

ஆயிற்று.  புற்பூண்டுககையும் விகதகயப் பிறப்பிக்கும் தைடிககையும் 

கனிதரும் மரங்ககையும் அந்த அந்த இனத்தின்படி நிலம் விகைவித்தது. 

கடவுள் அது நல்லது என்று கண்டொர்.  மொகலயும் கொகலயும் நிகறவுற்று 

மூன்றொம் நொள் முடிந்தது.  

       அப்தபொழுது கடவுள், "பககலயும் இரகவயும் தவவ்மவறொகப் 

பிரிப்பதற்கும் கொலங்கள், நொள்கள், ஆண்டுகள் ஆகியவற்கறக் 

குறிப்பதற்கும் விண்விரிவினில் ஒளிப்பிழம்புகள் மதொன்றுக!  அகவ 

மண்ணுலகிற்கு ஒளிதர விண்விரிவினில் ஒளிப்பிழம்புகைொக 

இருக்கட்டும்" என்றொர். அது அவ்வொமற ஆயிற்று.  கடவுள் இருதபரும் 

ஒளிப்பிழம்புககை உருவொக்கினொர். பககல ஆள்வதற்குப் தபரிய 

ஒளிப்பிழம்கபயும், இரகவ ஆள்வதற்குச் சிறிய ஒளிப்பிழம்கபயும் 

மற்றும் விண்மீன்ககையும் அவர் உருவொக்கினொர்.  கடவுள் 

மண்ணுலகிற்கு ஒளிதர விண்ணுலக வொனத்தில் அவற்கற அகமத்தொர்;  

 பககலயும் இரகவயும் ஆள்வதற்கும் ஒளிகயயும் இருகையும் 

தவவ்மவறொகப் பிரிப்பதற்கும் அவற்கற அகமத்தொர். கடவுள் அது 

நல்லது என்று கண்டொர்.  மொகலயும் கொகலயும் நிகறவுற்று நொன்கொம் நொள் 

முடிந்தது.  



      அப்தபொழுது கடவுள், "திரைொன உயிரினங்ககைத் தண்ணீர் 

மதொற்றுவிப்பதொக! விண்ணுலக வொனத்தில் நிலத்திற்கு மமமல 

பறகவகள் பறப்பனவொக!" என்றொர்.  இவ்வொறு, கடலின் தபரும் 

பொம்புககையும், திரள் திரைொக நீரில் நீந்திவொழும் உயிரினங்ககையும், 

 இறக்ககயுள்ை எல்லொவிதப் பறகவககையும் அவ்வவற்றின் 

இனத்தின்படி கடவுள் பகடத்தொர். கடவுள் அது நல்லது என்று கண்டொர்.  

கடவுள் அவற்றிற்கு ஆசி வழங்கி "பலுகிப் தபருகிக் கடல் நீகர 

நிரப்புங்கள். பறகவகளும் மண்ணுலகில் தபருகட்டும்" என்றுகரத்தொர்.  

மொகலயும் கொகலயும் நிகறவுற்று, ஐந்தொம் நொள் முடிந்தது. 

       அப்தபொழுது கடவுள், "கொல்நகடகள், ஊர்வன, கொட்டுவிலங்குகள் 

ஆகியவற்கற அவ்வவற்றின் இனத்தின்படி நிலம் மதொற்றுவிப்பதொக" 

என்றொர். அது அவ்வொமற ஆயிற்று.  கடவுள் கொட்டு விலங்குககையும் 

கொல்நகடககையும் நிலத்தில் ஊர்வன யொவற்கறயும் அவ்வவற்றின் 

இனத்தின்படி உருவொக்கினொர். கடவுள் அது நல்லது என்று கண்டொர். 

     அப்தபொழுது கடவுள், "மொனிடகர நம் உருவிலும், நம் ைொயலிலும் 

உண்டொக்குமவொம். அவர்கள் கடல் மீன்ககையும், வொனத்துப் 

பறகவககையும், கொல்நகடககையும், மண்ணுலகு முழுவகதயும், 

நிலத்தில் ஊர்வன யொவற்கறயும் ஆைட்டும்" என்றொர்.   கடவுள் தம் 

உருவில் மொனிடகரப் பகடத்தொர்; கடவுளின் உருவிமலமய அவர்ககைப் 

பகடத்தொர்; ஆணும் தபண்ணுமொக அவர்ககைப் பகடத்தொர்.   கடவுள் 

அவர்களுக்கு ஆசி வழங்கி, "பலுகிப் தபருகி மண்ணுலகக நிரப்புங்கள்; 

அகத உங்கள் ஆற்றலுக்கு உட்படுத்துங்கள்; கடல் மீன்கள், வொனத்துப் 

பறகவகள், நிலத்தில் ஊர்ந்து உயிர் வொழ்வன அகனத்கதயும் ஆளுங்கள்" 

என்றொர்.   அப்தபொழுது கடவுள், மண்ணுலதகங்கும் உள்ை விகத தரும் 

தைடிகள், பழமரங்கள், அகனத்கதயும் உங்களுக்கு நொன் 

தகொடுத்துள்மைன்; இகவ உங்களுக்கு உணவொகட்டும்.  எல்லொக் 

கொட்டுவிலங்குகள், வொனத்துப் பறகவகள், நிலத்தில் ஊர்வன ஆகிய 



அகனத்து உயிரினங்களுக்கும் பசுகமயொன தைடிகள் அகனத்கதயும் 

நொன் உணவொகத் தந்துள்மைன் என்றொர். அது அவ்வொமற ஆயிற்று. 

      கடவுள் தொம் உருவொக்கிய அகனத்கதயும் மநொக்கினொர். அகவ மிகவும் 

நன்றொய் இருந்தன. மொகலயும் கொகலயும் நிகறவுற்று ஆறொம் நொள் 

முடிந்தது.  

       விண்ணுலகும் மண்ணுலகும் அவற்றில் உள்ை அகமப்புகள் 

அகனத்தும் உருவொக்கப் தபற்று நிகறதவய்தின. மமலும் கடவுள் தொம் 

தைய்த மவகலகய ஏழொம் நொளில் முடித்திருந்தொர். அவர் தொம் தைய்த 

மவகலகள் அகனத்கதயும் நிகறவு தபறச்தைய்து, ஏழொம் நொளில் 

ஓய்ந்திருந்தொர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு  ன்றி. 

 

 

 

பதிலுடைப்பாடல்        திபா 104:1-2a. 5-6. 10,12. 13-14. 24,35c (பல்லவி : 30) 

 

பல்லவி :   ஆண்டவநை! உம் ஆவிடய அனுப்பி 

         மண்ணகத்தின் முகத்டத புதுப்பிக்கின்றீர். 

1          என் உயிமர! ஆண்டவகரப் மபொற்றிடு! என் கடவுைொகிய  

       ஆண்டவமர! நீர் எத்துகண மமன்கமமிக்கவர்! நீர் மொண்கபயும்  

       மொட்சிகயயும் அணிந்துள்ைவர். 

2         மபதரொளிகய ஆகடதயன அணிந்துள்ைவர்;  ……………  பல்லவி 



5         நீவீர் பூவுலகக அதன் அடித்தைத்தின்மீது நிகலநொட்டினீர்; அது 

          என்தறன்றும் அகைவுறொது 

6      அதகன ஆழ்கடல் ஆகடதயன மூடியிருந்தது; மகலகளுக்கும்  

         மமலொக நீர்த்திரள் நின்றது.    ……………  பல்லவி 

 

10      பள்ைத்தொக்குகளில் நீருற்றுகள் சுரக்கச் தைய்கின்றீர்; அகவ 

        மகலகளிகடமய பொய்ந்மதொடும்; 

12    நீருற்றுகளின் அருகில் வொனத்துப் பறகவகள்  

       கூடுகட்டிக்தகொள்கின்றன; அகவ மரக்கிகைகளினின்று இன்னிகை 

       இகைக்கின்றன;                                                   ……………  பல்லவி 

 

13   உம் மமலகறகளினின்று மகலகளுக்கு நீர் பொய்ச்சுகின்றீர்; உம்  

       தையல்களின் பணியொல் பூவுலகம் நிகறவகடகின்றது. 

14   கொல்நகடகளுக்தகனப் புல்கல முகைக்கச் தைய்கின்றீர்;  

       மொனிடருக்தகனப் பயிர்வககககை வைரச் தைய்கின்றர்; இதனொல்  

       பூவுலகினின்று அவர்களுக்கு உணவு கிகடக்கச் தைய்கின்றீர்; 

                                                                                                 ……………  பல்லவி 

24   ஆண்டவமர! உம் மவகலப்பொடுகள் எத்தகண எத்தகண! நீர்  

      அகனத்கதயும் ஞொனத்மதொடு தைய்துள்ளீர்! பூவுலகம் உம்  

       பகடப்புகைொல் நிகறந்துள்ைது. 

35c  என் உயிமர! நீ ஆண்டவகரப் மபொற்றிடு!   ……………  பல்லவி 

 



இைண்டாம் வாசகம் 

 ம் தந்டத ஆபிைகாமின் பலி. 

ததாடக்க  நூலிலிருந்து வாசகம்            22: 1-2,9a,10-13,15-18 

      கடவுள் ஆபிரகொகமச் மைொதித்தொர். அவர் அவகர மநொக்கி, ஆபிரகொம்! 

என, அவரும் 'இமதொ! அடிமயன்' என்றொர். அவர், ″உன் மககன, நீ அன்பு 

கூரும் உன் ஒமர மகனொன ஈைொக்கக அகழத்துக் தகொண்டு, மமொரியொ 

நிலப்பகுதிக்குச் தைல். அங்கு நொன் உனக்குக் கொட்டும் மகலகளில் 

ஒன்றின் மமல் எரி பலியொக அவகன நீ பலியிடமவண்டும்″ என்றொர். 

       ஆபிரகொமுக்குக் கடவுள் குறிப்பிட்டுச் தைொல்லிய இடத்கத அவர்கள் 

அகடந்தனர். அங்மக ஆபிரகொம் ஒரு பலிபீடம் அகமத்து அதன்மமல் 

விறகுக் கட்கடககை அடுக்கி கவத்தொர். ஆபிரகொம் தம் மககன 

தவட்டுமொறு தம் கககய நீட்டிக் கத்திகயக் ககயிதலடுத்தொர். 

அப்தபொழுது ஆண்டவரின் தூதர் வொனத்தினின்று 'ஆபிரகொம்! ஆபிரகொம்' 

என்று கூப்பிட, அவர் 'இமதொ! அடிமயன்' என்றொர். அவர், "கபயன்மமல் 

கக கவக்கொமத; அவனுக்கு எதுவும் தைய்யொமத; உன் ஒமர மககனயும் 

எனக்குப் பலியிட நீ தயங்கவில்கல என்பதிலிருந்து நீ கடவுளுக்கு 

அஞ்சுபவன் என்று இப்மபொது நொன் அறிந்து தகொண்மடன்" என்றொர்.  

அப்தபொழுது ஆபிரகொம் தம் கண்ககை உயர்த்திப் பொர்த்தொர். இமதொ, 

முட்தைடிகளில் தகொம்பு மொட்டிக்தகொண்டு நின்ற ஓர் ஆட்டுக்கிடொகயக் 

கண்டொர். உடமன ஆபிரகொம் அங்குச் தைன்று அந்தக் கிடொகயப் பிடித்துத் 

தம் மகனுக்குப் பதிலொக எரி பலியொக்கினொர்.  

       ஆண்டவரின் தூதர் ஆபிரகொகம வொனத்தினின்று மீண்டும் அகழத்து, 

″ஆண்டவர் கூறுவது இதுமவ! நொன் என்மீது ஆகணயிட்டுக் கூறுகிமறன். 

உன் ஒமர மககன எனக்குப் பலியிடத் தயங்கொமல் நீ இவ்வொறு தைய்தொய்.  

ஆதலொல் நொன் உன்மீது உண்கமயொகமவ ஆசி தபொழிந்து 

விண்மீன்ககைப் மபொலவும் கடற்ககர மணகலப் மபொலவும் உன் 

வழிமரகபப் பலுகிப் தபருகச் தைய்மவன். உன் வழிமரபினர் தம் 



பககவர்களின் வொயிகல உரிகமயொக்கிக் தகொள்வர்.  மமலும், நீ என் 

குரலுக்குச் தைவிதகொடுத்ததனொல் உலகின் அகனத்து இனத்தவரும் உன் 

வழிமரபின் மூலம் தங்களுக்கு ஆசி கூறிக்தகொள்வர்″ என்றொர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு   ன்றி 

 

பதிலுடைப்பாடல்                                திபா 16: 5,8. 9-10. 11 (பல்லவி : 1) 

 

பல்லவி :   இடறவா, என்டைக் காத்தருளும்; உம்மிடம்  ான்  

                 அடடக்கலம் புகுந்துள்நேன். 

 

5   ஆண்டவர்தொமம என் உரிகமச் தைொத்து; அவமர என் கிண்ணம்; 

        எனக்குரிய பங்ககக் கொப்பவரும் அவமர; 

8   ஆண்டவகர எப்மபொதும் என் கண்முன் கவத்துள்மைன்; அவர் என் 

      வலப்பக்கம் உள்ைொர்; எனமவ, நொன் அகைவுமறன். ………  பல்லவி 

 

9   என் இதயம் அக்களிக்கின்றது; என் உள்ைம் மகிழ்ந்து துள்ளுகின்றது; 

     என் உடலும் பொதுகொப்பில் நிகலத்திருக்கும். 

10 ஏதனனில், என்கனப் பொதொைத்திடம் ஒப்பவிக்கமொட்டீர்; உம்  

     அன்பகனப் படுகுழிகயக் கொண விடமொட்டீர்.  ………  பல்லவி 

 

11 வொழ்வின் வழிகய நொன் அறியச் தைய்வீர்; உமது முன்னிகலயில்  



     எனக்கு நிகறவொன மகிழ்ச்சி உண்டு; உமது வலப்பக்கத்தில்  

    எப்மபொதும் மபரின்பம் உண்டு.      ………  பல்லவி 

 

மூன்றாம் வாசகம் 

 

இஸ்ைநயல் மக்கள் கடல்  டுநவ உலர்ந்த தடையில்  டந்து தசன்றைர்.  

விடுதடலப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம்             14: 15 - 15:1 

 

ஆண்டவர் மமொமைகய மநொக்கி, ″ ″ ஏன் என்கன மநொக்கி  

அழமவண்டும்? முன்மனொக்கிச் தைல்லும்படி இஸ்ரமயல் மக்களிடம்  

தைொல். மகொகல உயர்த்திப் பிடித்தவொறு உன் கககயக் கடல்மமல் நீட்டி  

அதகனப் பிரித்துவிடு. இஸ்ரமயல் மக்கள் கடல் நடுமவ உலர்ந்த  

தகரயில் நடந்து தைல்வொர்கள். நொன் எகிப்தியரின் மனத்கதக்  

கடினப்படுத்துமவன். அவர்கள் இஸ்ரமயலகரப் பின்ததொடர்ந்து  

தைல்வொர்கள். அப்மபொது பொர்மவொகனயும் அவனுகடய பகடகள், 

 மதர்கள், குதிகர வீரர்கள் அகனவகரயும் தவன்று நொன்  

மொட்சியுறுமவன். பொர்மவொகனயும் அவன் மதர்ககையும் குதிகரவீரர்கள்  

அகனவகரயும் தவன்று நொன் மொட்சியுறும்மபொது, நொமன ஆண்டவர் 

என்று எகிப்தியர் உணர்ந்து தகொள்வர்″ ″ என்றொர். 

 

இஸ்ரமயல் அணிவகுப்புக்கு முன் தைன்றுதகொண்டிருந்த இகறத்தூதர்  

இடம்தபயர்ந்து அவர்களுக்குப் பின்வந்து நின்றொர். மமகத்தூணும்  



இடம்தபயர்ந்து முன் பக்கத்திலிருந்து அவர்களுக்குப் பின்பக்கம் வந்து 

 நின்று தகொண்டது. அது எகிப்தியரின் அணிவகுப்புக்கும் இஸ்ரமயலரின் 

 அணிவகுப்புக்கும் இகடமய தைன்றுதகொண்டிருந்தது. அந்த மமகம்  

எகிப்தியருக்கு இருைொகவும் இஸ்ரமயலருக்கு இரவில் ஒளியொகவும்  

அகமந்தது: இதனொல் இரவில் எந்மநரத்திலும் அவர்கள் இவர்ககை 

 தநருங்கவில்கல. 

        மமொமை தம் கககயக் கடல்மமல் நீட்டமவ, ஆண்டவர் கீகழக்  

கொற்கற இரவு முழுவதும் வன்கமயொக வீைச்தைய்து கடகலப் பின்வொங்க  

கவத்து உலர்ந்த தகரயொக்கினொர். நீர்த்திரள் பிரிக்கப்பட்டது. 

 வலப்பக்கத்திலும் இடப்பக்கத்திலும் உள்ை நீர்த்திரள் அவர்களுக்குச்  

சுவரொக விைங்க இஸ்ரமயல் மக்கள் கடல்நடுமவ உலர்ந்த தகரயில்  

நடந்து தைன்றனர். எகிப்தியர் அவர்ககைத் துரத்திச் தைன்றனர். 

 பொர்மவொனின் குதிகரகள், மதர்கள், குதிகரவீரர்கள் அகனவரும் 

 அவர்களுக்குப் பின்னொல் நடுக்கடல்வகர தைன்றனர். தபொழுது 

 புலரும் முன், தநருப்பும் மமகமுமொன தூணிலிருந்து ஆண்டவர்  

எகிப்தியரின் அணிவகுப்புககைப் பொர்த்து அந்த எகிப்திய  

அணிவகுப்புககை நிகலகுகலயச் தைய்தொர். அவர்களுகடய மதர்களின்  

ைக்கரங்ககை அவர் புகதந்து மபொகச் தைய்ததொல், மதமரொட்டுவது  

அவர்களுக்குக் கடினமொயிற்று. அப்மபொது எகிப்தியர், 

 ″ ″ இஸ்ரமயலரிடமிருந்து நொம் ஓடிச் தைன்று விடுமவொம்.  

ஏதனனில்,ஆண்டவர்தொமம அவர்கள் ைொர்பொக நின்று எகிப்தியரொகிய  

நமக்கு எதிரொகப் மபொரிடுகிறொர்″ ″ என்றனர். 



 

       ஆண்டவர் மமொமைகய மநொக்கி, ″ ″ நீர்த்திரள் எகிப்தியர் மமலும்  

அவர்கள் மதர்கள் குதிகரவீரர் அகனவர் மமலும் திரும்பிவரச்  

தைய்வதற்கொக உன் கககயக் கடல்மமல் நீட்டு″ ″ என்றொர். மமொமை தம் 

 கககயக் கடல்மமல் நீட்டமவ, கொகலயில் விடியும் மநரத்தில் கடல் தன் 

 முன்கனய நிகலக்குத் திரும்பிவந்தது. அதற்குஎதிர்ப்பட அஞ்சி, 

 எகிப்தியர்கள் விகரந்மதொடுககயில் ஆண்டவர் எகிப்தியகர 

 நடுக்கடலில் அமிழ்த்தினொர். திரும்பி வந்த நீர்த்திரள் மதர்கள், 

 குதிகரவீரர்கள் மற்றும் கடலுக்குள் துரத்திச் தைன்ற பொர்மவொனின்  

பகடகள் அகனவகரயும் மூடிக்தகொண்டது. அவர்களில் ஒருவன் கூடத் 

 தப்பவில்கல. ஆனொல் இஸ்ரமயல் மக்கள் கடலின் உலர்ந்த தகரயில்  

நடந்துதைன்றனர். நீர்த்திரள் வலப்புறமும் இடப்புறமும் அவர்களுக்குச் 

 சுவரொக நின்றது. 

       இவ்வொறு ஆண்டவர் அந்நொளில் எகிப்தியர் பிடியினின்று  

இஸ்ரமயலருக்கு விடுதகலயளித்தொர். 

 

       கடற்ககரயில் எகிப்தியர் தைத்துக் கிடப்பகத இஸ்ரமயலர் கண்டனர். 

 எகிப்தியருக்கு எதிரொக ஆண்டவர் ககவன்கம கொட்டிச் தையல்  

புரிந்தகத உணர்ந்து ஆண்டவர்மீது மக்கள் அச்ைம் தகொண்டனர். மமலும்  

அவர்கள் ஆண்டவரிடமும் அவர் அடியொர் மமொமையிடமும் நம்பிக்கக  

கவத்தனர். 



 

      அப்மபொது மமொமையும் இஸ்ரமயல் மக்களும் ஆண்டவகரப் 

 புகழ்மதத்திப் பொடிய பொடல் வருமொறு: 

 

பதிலுடைப்பாடல்                        விப  15: 1-2. 3-4. 5-6.17-18 (பல்லவி : 1a) 

 

பல்லவி :   ஆண்டவருக்கு  ான் புகழ் பாடுநவன்: ஏதைனில், 

                    அவர் மாட்சியுடன் தவற்றிதபற்றார்: 

 

1   ஆண்டவருக்கு நொன் புகழ் பொடுமவன்: ஏதனனில், அவர்  

 

மொட்சியுடன் தவற்றிதபற்றொர்: குதிகரகயயும், குதிகர வீரகனயும்  

 

கடலுக்குள் அமிழ்த்திவிட்டொர். 

 

2 ஆண்டவமர என் ஆற்றல்: என் பொடல். அவமர என் விடுதகல: என்  

 

கடவுள். அவகர நொன் புகழ்ந்மதத்துமவன். அவமர என்  

  

மூதொகதயரின் கடவுள்: அவகர நொன் ஏத்திப்மபொற்றுமவன். 

         ………  பல்லவி 

 

.3       மபொரில் வல்லவர் ஆண்டவர்: ஆண்டவர் என்பது அவர்  

          தபயரொம். 

 



4 பொர்மவொனின் மதர்ககையும் பகடகயயும் அவர் கடலில்  

 

தள்ளிவிட்டொர்: அவனுகடய சிறந்த பகடத்தகலவர்கள்  

 

தைங்கடலில் அமிழ்த்தப்பட்டனர்.   ………  பல்லவி 

 

5 ஆழங்களில் அவர்கள் கல்கலப்மபொல் மூழ்கிப் மபொயினர்:  

 

ஆழங்கள் அவர்ககை மூடிக்தகொண்டன. 

 

6 ஆண்டவமர, உம் வலக்கக வலிகமயில் மொண்புற்றது: 

 

ஆண்டவமர, உமது வலக்கக பககவகரச் சிதறடிக்கின்றது. 

………  பல்லவி 

 

17     ஆண்டவமர, எம் தகலவமர! நீர் ஏற்படுத்திய உமது  

        உகறவிடமும், உம் கககள் உருவொக்கிய திருத்தலமும்  

        அகமந்துள்ை உம் உரிகமச் தைொத்தொன மகலக்கு அவர்ககைக்  

        தகொண்டு தைன்று நிகலநொட்டினீர். 

18    ஆண்டவர் என்தறன்றும் அரைொள்வொர்.   ………  பல்லவி 

 

 

 ான்காம்  வாசகம் 

 ான் தூய நீடை உங்கள்நமல் ததளிப்நபன். ான் உங்களுக்குப் புதிய 

இதயத்டத அருள்நவன். 



 

இடறவாக்கிைர் எநசக்கிநயல் நூலிலிருந்து வாசகம்  36:16-17a,18-28 

 

       ஆண்டவரின் வொக்கு எனக்கு அருைப்பட்டடது: மொனிடொ! இஸ்ரமயல் 

மக்கள் தங்கள் நொட்டில் வொழ்ககயில் அவர்கள் தங்கள் நடத்கதயொலும் 

தையல்கைொலும் அகதத் தீட்டுப்படுத்தினொர்கள். 

எனமவ, நொன் என் சினத்கத அவர்கள்மமல் தகொட்டிமனன். ஏதனனில் 

அவர்கள் அந்த நொட்டில் இரத்தம் சிந்தி, அதகனத் ததய்வச் சிகலகைொல் 

தீட்டுப்படுத்தினர். நொன் அவர்ககை மவற்றினத்தொரிகடமய 

சிதறடித்மதன். அவர்கள் நொடுகதைங்கும் சிதறுண்டு மபொயினர். 

அவர்களின் நடத்கதக்மகற்பவும், தையல்களுக்மகற்பவும் அவர்களுகுகுத் 

தீர்ப்பிட்மடன். மவற்றினத்தொரிகடமய அவர்கள் எங்குச் தைன்றொலும் என் 

திருப்தபயகரத் தீட்டுப்படுத்தினர். ஏதனனில் அவர்ககைக் குறித்து 

இவர்கள் ஆண்டவரின் மக்கைொக இருப்பினும், அவரின் நொட்கடவிட்டுப் 

மபொகமவண்டியதொயிற்று என்று கூறப்பட்டது. இஸ்ரமயல் வீட்டொர் 

தைன்ற மவற்றினத்தொரிகடமய தீட்டுப்படுத்திய என் திருப்தபயகரக் 

குறித்து நொன் கவகல தகொண்மடன். எனமவ இஸ்ரமயல் வீட்டொருக்குச் 

தைொல்: தகலவரொகிய ஆண்டவர் கூறுவது இதுமவ! இஸ்ரமயல் 

வீட்டொமர, நொன் இவ்விதம் தையலொற்றுவது உங்ககை முன்னிட்டு அல்ல. 

மொறொக, நீங்கள் தைன்ற இடங்களில் மவற்றினத்தொரிகடமய 

தீட்டுப்படுத்திய என் திருப்தபயகர முன்னிட்மட இவ்விதம் 

தையலொற்றுகிமறன். நீங்கள் மவற்றினத்தொரிகடமய தீட்டுப்படுத்திய என் 

மொதபரும் தபயகர நொன் புனிதப்படுத்துமவன். அப்மபொது உங்கள் 

வழியொய் அவர்கள் கண்முன்மன என் தூய்கமகய நிகலநொட்டும்மபொது 

நொமன ஆண்டவர் என்பகத அவர்கள் அறிந்து தகொள்வொர்கள் என்கிறொர் 

தகலவரொகிய ஆண்டவர். 



       நொன் உங்ககை மவற்றினத்தொரிடமிருந்து அகழத்து, பல 

நொடுகளிகடமய கூட்டிச் மைர்த்து, உங்கள் தைொந்த நொட்டிற்குத் திரும்பக் 

தகொணர்மவன். நொன் தூய நீகர உங்கள்மமல் ததளிப்மபன். நீங்கள் உங்கள் 

எல்லொ அழுக்கிலிருந்தும் தூய்கமயொவீர்கள்: உங்கள் எல்லொச் 

சிகலவழிபொட்டுத் தீட்கடயும் அகற்றுமவன். நொன் உங்களுக்குப் புதிய 

இதயத்கத அருள்மவன். புதிய ஆவிகய உங்களுக்குள் புகுத்துமவன். 

         உங்கள் உடலிலிருந்து கல்லொலொன இதயத்கத எடுத்துவிட்டு, 

ைகதயொலொன இதயத்கதப் தபொருத்துமவன். என் ஆவிகய உங்களுக்குள் 

புகுத்துமவன். என் நியமங்ககைப் ககடப்பிடிக்கவும் என் நீதிதநறிககைக் 

கவனமொய்ச் தையல்படுத்தவும் தைய்மவன். நொன் உங்கள் முன்மனொருக்குக் 

தகொடுத்த நொட்டில் நீங்கள் வொழ்வீர்கள். அப்மபொது என் மக்கைொய் 

இருப்பீர்கள்: நொன் உங்கள் கடவுைொய் இருப்மபன். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

 

இடறவா உமக்கு   ன்றி 

 

 

பதிலுடைப்பாடல்                       திபா 51: 10-11.12-13.16-17 (பல்லவி : 10) 

 

பல்லவி : கடவுநே! தூயநதார் உள்ேத்டத என்னுள்நே  

                   படடத்தருளும் 

 

10       கடவுமை! தூயமதொர் உள்ைத்கத என்னுள்மை பகடத்தருளும்; 



          உறுதிதரும் ஆவிகய, புதுப்பிக்கும் ஆவிகய என்னுள்மை  

         உருவொக்கியருளும்.   

11     உமது முன்னிகலயிலிருந்து என்கனத் தள்ளிவிடொமதயும்; உமது  

         தூய ஆவிகய என்னிடமிருந்து எடுத்துவிடொமதயும். ………  பல்லவி 

 

12     உம் மீட்பின் மகிழ்ச்சிகய மீண்டும் எனக்கு அளித்தருளும்;  

        தன்னொர்வ மனம் தந்து என்கனத் தொங்கியருளும். 

13    அப்தபொழுது, குற்றம் தைய்மதொர்க்கு உம் வழிககைக் கற்பிப்மபன்;  

        பொவிகள் உம்கம மநொக்கித் திரும்புவர்.   ………  பல்லவி 

 

16   ஏதனனில், பலியினொல் உம்கம மகிழ்விக்க முடியொது; நொன் எரிபலி 

      தைலுத்தினொலும் நீர் அதில் நொட்டங்தகொள்வதில்கல.  

17   கடவுளுக்மகற்ற பலி தநொறுங்கிய தநஞ்ைமம; கடவுமை! 

      தநொறுங்கிய, குற்றமுணர்ந்த உைத்கத நீர் அவமதிப்பதில்கல. 

          ………  பல்லவி 

 

ஐந்தாம் வாசகம் 

இறந்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட கிறிஸ்து இனிநமல் இறக்கமாட்டார். 

திருத்தூதர் பவுல்  உநைாடமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்                                                                       

6, 3-11 

ைமகொதர ைமகொதரிகமை, 

      திருமுழுக்கினொல் கிறிஸ்து இமயசுமவொடு இகணந்திருக்கும் நொம் 

அகனவரும் அவருகடய ைொவிலும் அவமரொடு இகணந்திருக்கிமறொம் 



என்பது உங்களுக்குத் ததரியொதொ? இறந்த கிறிஸ்துகவ மொட்சி மிகு தந்கத 

உயிர்த்ததழச் தைய்தொர். அவ்வொறு நொமும் புதுவொழ்வு தபற்றவர்கைொய் 

வொழும்படி திருமுழுக்கின் வழியொய் அவமரொடு அடக்கம் 

தைய்யப்பட்மடொம்.  

      அவர் இறந்ததுமபொலமவ நொமும் அவமரொடு ஒன்றித்து 

இறந்மதொதமனில், அவர் உயிர்த்ததழுந்தது மபொலமவ நொமும் அவமரொடு 

ஒன்றித்து உயிர்த்ததழுமவொம். நொம் இனிமமல் பொவத்துக்கு 

அடிகமகைொய் இரொதபடி, நம்முகடய பகழய மனித இயல்பு அவமரொடு 

சிலுகவயில் அகறயப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வொறு பொவத்துக்கு 

உட்பட்டிருந்த நம் இயல்பு அழிந்து மபொகும். இது நமக்குத் 

ததரியும். ஏதனனில் இறந்மதொர் பொவத்தினின்று விடுதகல 

தபற்றுவிட்டனர் அன்மறொ?  

      கிறிஸ்துமவொடு நொம் இறந்மதொமொயின், அவமரொடு வொழ்மவொம் 

என்பமத நொம் தகொண்டுள்ை நம்பிக்கக. இறந்து உயிருடன் எழுப்பபட்ட 

கிறிஸ்து இனிமமல் இறக்கமொட்டொர்: இனி அவர் ைொவின் ஆட்சிக்கு 

உட்பட்டவர் அல்ல என நொம் அறிந்திருக்கிமறொம். அவர் இறந்தொர்: 

பொவத்கத ஒழிக்க ஒமர ஒருமுகற இறந்தொர். இப்மபொது அவர் வொழ்கிறொர்: 

அவர் கடவுளுக்கொகமவ வொழ்கிறொர். அவ்வொமற, நீங்களும் பொவ 

வொழ்க்கககயப் தபொறுத்தமட்டில் இறந்தவர்கள்: கிறிஸ்து இமயசுமவொடு 

இகணந்து கடவுளுக்கொக வொழ்கிறவர்கள் என்பகத எண்ணிக் 

தகொள்ளுங்கள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு   ன்றி 

 

பதிலுடைப்பாடல்            திபா 118(117):1-2.16ab-17. 22-23    

பல்லவி:  அல்நலலூயா, அல்நலலூயா, அல்நலலூயா               



 

1. ஆண்டவருக்கு நன்றி தைலுத்துங்கள். ஏதனனில் அவர்   

           நல்லவர்; என்தறன்றும் உள்ைது அவரது மபரன்பு.  

2.  'என்தறன்றும் உள்ைது அவரது மபரன்பு' என் இஸ்ரமயல் 

மக்கள் ைொற்றுவொர்கைொக!     …….. பல்லவி 

16ab   ஆண்டவரது வலக்கக உயர்ந்மதொங்கி உள்ைது;  

          ஆண்டவரது வலக்கக வலிகமயொய்ச்  

          தையலொற்றியுள்ைது.  

 17     நொன் இறந்ததொழிமயன்; உயிர் வொழ்மவன்; ஆண்டவரின்  

         தையல்ககை விரித்துகரப்மபன்;.    ………. பல்லவி 

22     கட்டுமவொர் புறக்கணித்த கல்மல கட்டடத்துக்கு மூகலக்கல்  

        ஆயிற்று! 

23   ஆண்டவரொல் இது நிகழ்ந்துள்ைது! நம் கண்களுக்கு இது  

       வியப்பொயிற்று!       …..…….. பல்லவி 

 

 ற்தசய்தி வாசகம் 

உயிநைாடு இருப்பவடைக் கல்லடறயில் நதடுவநதன்? 

⃰லூக்கா எழுதிய  ற்தசய்தியிலிருந்து  வாசகம்    24: 1-12 

வொரத்தின் முதல் நொள் விடியற் கொகலயிமலமய தொங்கள் 

ஆயத்தம் தைய்திருந்த நறுமணப் தபொருள்ககை எடுத்துக் தகொண்டு 

அப்தபண்கள் கல்லகறக்குச் தைன்றொர்கள்; கல்லகற வொயிலிருந்து 

கல்புரட்டப்பட்டிருப்பகதக் கண்டொர்கள். அவர்கள் உள்மை 

நுகழந்தமபொது அங்மக ஆண்டவர் இமயசுவின் உடகலக் கொணவில்கல. 
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 அகதக் குறித்து அவர்கள் குழப்பமுற்றொர்கள். அப்மபொது 

திடீதரன, மின்னகலப் மபொன்று ஒளிவீசும் ஆகட அணிந்த இருவர் 

அவர்களுக்குத் மதொன்றினர். இதனொல் அப்தபண்கள் அச்ைமுற்றுத் 

தகலகுனிந்து நின்று தகொண்டிருந்தனர். அவர்கள் அப்தபண்ககை 

மநொக்கி, “உயிமரொடு இருப்பவகரக் கல்லகறயில் மதடுவமதன்? அவர் 

இங்மக இல்கல. அவர் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டொர். கலிமலயொவில் 

இருக்கும்மபொது அவர் உங்களுக்குச் தைொன்னகத நிகனவுப்படுத்திக் 

தகொள்ளுங்கள். மொனிடமகன் பொவிகள் ககயில் ஒப்புவிக்கப்பட்டுச் 

சிலுகவயில் அகறயப்படமவண்டும்; மூன்றொம் நொளில் உயிர்த்ததழ 

மவண்டும் என்று தைொன்னொமர” என்றொர்கள். 

 அப்மபொது அவர்கள் அவருகடய வொர்த்கதககை 

நிகனவிற்தகொண்டு கல்லகறகயவிட்டுத் திரும்பிப் மபொய் இகவ 

அகனத்கதயும் பதிதனொருவருக்கும் மற்ற அகனவருக்கும் 

அறிவித்தொர்கள். அவர்கள் மகதலொ மரியொ, மயொவன்னொ, யொக்மகொபின் தொய் 

மரியொ என்பவர்களும் அவர்கமைொடு இருந்த மவறு சில தபண்களும் 

ஆவர்.அவர்கள் நிகழ்ந்தவற்கறத் திருத்தூதர்களுக்குக் கூறினொர்கள். 

அவர்கள் கூற்று தவறும் பிதற்றலொகத் மதொன்றியதொல் திருத்தூதர்கள் 

அவர்ககை நம்பவில்கல. 

ஆனொல் மபதுரு எழுந்து கல்லகறக்கு ஓடினொர். அங்கு 

அவர் குனிந்து பொர்த்தமபொது உடகலச் சுற்றியிருந்த துணிககை மட்டுமம 

கண்டொர்; நிகழ்ந்தகதக் குறித்துத் தமக்குள் வியப்புற்றவரொய்த் திரும்பிச் 

தைன்றொர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும்  ற்தசய்தி.  

கிறிஸ்துநவ உமக்கு புகழ். 

 

 


