
தவக் காலம் -முதல் ஞாயிறு 

 

முதல் ஆண்டு 

 

 

முதல் வாசகம் 

முதல் பெற்ற ாரைப் ெரைத்ததும் அவர்களின் ொவமும்.  

பதாைக்க நூலிலிருந்து வாசகம்      2: 7-9, 3: 1-7  

ஆண்டவராகிய கடவுள் நிலத்தின் மண்ணால் மனிதனை உருவாக்கி, 

அவன் நாசிகளில் உயிர் மூச்னை ஊத, மனிதன் உயிர் உள்ளவன் ஆைான். 

ஆண்டவராகிய கடவுள் கிழக்கக இருந்த ஏகதனில் ஒரு கதாட்டம் 

அனமத்துத் தாம் உருவாக்கிய மனிதனை அங்கக னவத்தார். 

ஆண்டவராகிய கடவுள் கண்ணுக்கு அழகாைதும் உண்பதற்குச் 

சுனவயாைதுமாை எல்லா வனக மரங்கனளயும், கதாட்டத்தின் நடுவில் 

வாழ்வின் மரத்னதயும் நன்னம தீனம அறிவதற்கு ஏதுவாை மரத்னதயும் 

மண்ணிலிருந்து வளரச் சைய்தார். 



ஆண்டவராகிய கடவுள் உருவாக்கிய காட்டு விலங்குகளிசலல்லாம் 

பாம்பு மிகவும் சூழ்ச்சிமிக்கதாக இருந்தது. அது சபண்ணிடம், “கடவுள் 

உங்களிடம் கதாட்டத்திலுள்ள எல்லா மரங்களிலிருந்தும் 

உண்ணக்கூடாது என்றது உண்னமயா?” என்று ககட்டது. சபண் 

பாம்பிடம், “கதாட்டத்தில் இருக்கும் மரங்களின் பழங்கனள நாங்கள் 

உண்ணலாம். ஆைால் ‘கதாட்டத்தின் நடுவில் உள்ள மரத்தின் கனினய 

மட்டும் நீங்கள் உண்ணக்கூடாது; அனதத் சதாடவும் கூடாது. மீறிைால் 

நீங்கள் ைாவீர்கள்’ என்று கடவுள் சைான்ைார்,”என்றாள். 

பாம்பு சபண்ணிடம், “நீங்கள் ைாககவ மாட்டீர்கள்; ஏசைனில் 

நீங்கள் அதிலிருந்து உண்ணும் நாளில் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும். 

நீங்கள் கடவுனளப்கபால் நன்னம தீனமனய அறிவீர்கள் என்பது 

கடவுளுக்குத் சதரியும்” என்றது. 

அந்த மரம் உண்பதற்குச் சுனவயாைதாகவும் கண்களுக்குக் 

களிப்பூட்டுவதாகவும் அறிவு சபறுவதற்கு விரும்பத்தக்கதாகவும் 

இருந்தனதக் கண்டு, சபண் அதன் பழத்னதப் பறித்து உண்டாள். அனதத் 

தன்னுடனிருந்த தன் கணவனுக்கும் சகாடுத்தாள். அவனும் உண்டான். 

அப்சபாழுது அவர்கள் இருவரின் கண்களும் திறக்கப்பட்டை; அவர்கள் 

தாங்கள் ஆனடயின்றி இருப்பனத அறிந்தைர். ஆககவ, அத்தி 

இனலகனளத் னதத்துத் தங்களுக்கு ஆனடகனளச் சைய்துசகாண்டைர். 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இர வா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

 



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

ெல்லவி: ஆண்ைவறை, இைக்கமாயிரும்; ஏபெனில் நாங்கள் ொவம்  

பசய்றதாம் 

 

1. கடவுகள! உமது கபரன்புககற்ப எைக்கு இரங்கும்; உமது அளவற்ற 

இரக்கத்திற்ககற்ப என் குற்றங்கனளத் துனடத்தருளும். 

2. என் தீவினை முற்றிலும் நீங்கும் படி என்னைக் கழுவியருளும்; என் 

பாவம் அற்றுப்கபாகும்படி என்னைத் தூய்னமப்படுத்தியருளும். 

ெல்லவி…. 

 

3. ஏசைனில், என் குற்றங்கனள நான் உணர்கின்கறன்; என் பாவம் 

எப்கபாதும் என் மைக் கண்முன் நிற்கின்றது. 

 4a. உமக்கு எதிராக நான் பாவம் சைய்கதன்; உம் பார்னவயில் தீயது  

சைய்கதன்         ெல்லவி…. 

 

10. கடவுகள! தூயகதார் உள்ளத்னத என்னுள்கள பனடத்தருளும்; 

உறுதிதரும் ஆவினய, புதுப்பிக்கும் ஆவினய என்னுள்கள 

உருவாக்கியருளும். 

11. உமது முன்னினலயிலிருந்து என்னைத் தள்ளிவிடாகதயும்; உமது 

தூய ஆவினய என்னிடமிருந்து எடுத்துவிடாகதயும். ெல்லவி… 

 

12. உம் மீட்பின் மகிழ்ச்சினய மீண்டும் எைக்கு அளித்தருளும்; 

தன்ைார்வ மைம் தந்து என்னைத் தாங்கியருளும். 

15. என் தனலவகர  !என் இதழ்கனளத் திறந்தருளும் ; அப்சபாழுது, என் 

வாய் உமக்குப் புகழ் ைாற்றிடும்.     ெல்லவி… 



இைண்ைாம் வாசகம் 

 

ொவம் பெருகிய இைத்தில் அருள் அரைகைந்து பெருக்பகடுத்தது.  

திருத்தூதர் ெவுல் உறைாரமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  5: 12-19 

ைககாதரர் ைககாதரிககள, 

ஒகர ஒரு மனிதன் வழியாய்ப் பாவம் இந்த உலகத்தில் நுனழந்தது; 

அந்தப் பாவத்தின் வழியாய்ச் ைாவு வந்தது. அதுகபாலகவ, எல்லா 

மனிதரும் பாவம் சைய்ததால், எல்லா மனிதனரயும் ைாவு 

கவ்விக்சகாண்டது. திருச்ைட்டம் தரப்படுமுன்பும் உலகில் பாவம் 

இருந்தது; ஆைால், ைட்டம் இல்லாதகபாது அது பாவமாகக் 

கருதப்படவில்னல. ஆயினும் ஆதாம் முதல் கமாகை வனரயில் 

இருந்தவர்கள் ஆதானமப்கபால் கடவுளின் கட்டனளனய மீறிப் பாவம் 

சைய்யவில்னல எனினும் ைாவு அவர்கள்மீதும் ஆட்சி சைலுத்திற்று; இந்த 

ஆதாம் வரவிருந்தவருக்கு முன்ைனடயாளமாய் இருக்கிறார். 

ஆைால், குற்றத்தின் தன்னம கவறு, அருள்சகானடயின் தன்னம 

கவறு. எவ்வாசறனில், ஒருவர் சைய்த குற்றத்தால் பலரும் இறந்தைர். 

ஆைால் கடவுளின் அருளும் இகயசு கிறிஸ்து என்னும் ஒகர மனிதரின் 

வழியாய் வரும் அருள்சகானடயும் பலருக்கும் மிகுதியாய்க் கினடத்தது. 

இந்த அருள்சகானடயின் வினளவு கவறு, அந்த ஒரு மனிதர் சைய்த 

பாவத்தின் வினளவு கவறு. எவ்வாசறனில், ஒரு மனிதர் சைய்த 

குற்றத்துக்குத் தீர்ப்பாகக் கினடத்தது தண்டனை. பலருனடய 

குற்றங்களுக்கும் தீர்ப்பாகக் கினடத்தகதா அருள்சகானடயாக வந்த 

விடுதனல.  

கமலும் ஒருவர் குற்றத்தாகல, அந்த ஒருவர் வழியாகச் ைாவு ஆட்சி 

சைலுத்திைசதன்றால் அருள்சபருக்னகயும் கடவுளுக்கு 

ஏற்புனடயவராகும் சகானடனயயும் இகயசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவர் 



வழியாக அனடந்து சகாண்டவர்கள் வாழ்வுசபற்று ஆட்சி 

சைலுத்துவார்கள் எை இன்னும் மிக உறுதியாய் நம்பலாம் அன்கறா? 

ஆககவ ஒருவரின் குற்றம் எல்லா மனிதருக்கும் தண்டனைத் 

தீர்ப்பாய் அனமந்ததுகபால், ஒகர ஒருவரின் ஏற்புனடய சையல் எல்லா 

மனிதருக்கும் வாழ்வளிக்கும் விடுதனலத் தீர்ப்பாய் அனமந்தது. ஒரு 

மனிதரின் கீழ்ப்படியானமயால் பலர் பாவிகளாைதுகபால், ஒருவரின் 

கீழ்ப்படிதலால் பலர் கடவுளுக்கு ஏற்புனடயவர்கள் ஆவார்கள். 

  

அல்லது  குறுகிய வாசகம்  

ொவம் பெருகிய இைத்தில் அருள் அரைகைந்து பெருக்பகடுத்தது. 

 திருத்தூதர் ெவுல் உறைாரமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  5:12,17-19  

ைககாதரர் ைககாதரிககள,  

ஒகர ஒரு மனிதன் வழியாய்ப் பாவம் இந்த உலகத்தில் நுனழந்தது; 

அந்தப் பாவத்தின் வழியாய்ச் ைாவு வந்தது  .அதுகபாலகவ , எல்லா 

மனிதரும் பாவம் சைய்ததால், எல்லா மனிதனரயும் ைாவு 

கவ்விக்சகாண்டது . 

கமலும் ஒருவர் குற்றத்தாகல, அந்த ஒருவர் வழியாகச் ைாவு ஆட்சி 

சைலுத்திைசதன்றால் அருள் சபருக்னகயும் கடவுளுக்கு 

ஏற்புனடயவராகும் சகானடனயயும் இகயசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவர் 

வழியாக அனடந்துசகாண்டவர்கள் வாழ்வு சபற்று ஆட்சி 

சைலுத்துவார்கள் எை இன்னும் மிக உறுதியாய் நம்பலாம் அன்கறா? 

ஆககவ ஒருவரின் குற்றம் எல்லா மனிதருக்கும் தண்டனைத் 

தீர்ப்பாய் அனமந்ததுகபால், ஒகர ஒருவரின் ஏற்புனடய சையல் எல்லா 

மனிதருக்கும் வாழ்வளிக்கும் விடுதனலத் தீர்ப்பாய் அனமந்தது.  ஒரு 

மனிதரின் கீழ்ப்படியானமயால் பலர் பாவிகளாைதுகபால், ஒருவரின் 

கீழ்ப்படிதலால் பலர் கடவுளுக்கு ஏற்புனடயவர்கள் ஆவார்கள் .  

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு . - இர வா உமக்கு நன்றி. 



நற்பசய்திக்கு முன் வசெம்        மத் 4: 4b  

மனிதர் அப்ெத்திொல் மட்டுமல்ல, மா ாக, கைவுளின் வாய்ச்பசால் 

ஒவ்பவான் ாலும் வாழ்வர். 

 

 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

இறயசு நாற்ெது நாள் றநான்பிருக்கி ார்; றசாதிக்கப்ெடுகி ார். 

✠ மத்றதயு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    4: 1-11  

அக்காலத்தில் ,  இகயசு அலனகயிைால் கைாதிக்கப்படுவதற்காகப் பானல 

நிலத்திற்குத் தூய ஆவியால் அனழத்துச் சைல்லப்பட்டார். அவர் நாற்பது 

நாள் இரவும் பகலும் கநான்பிருந்தார். அதன் பின் பசியுற்றார். 

கைாதிக்கிறவன் அவனர அணுகி, “நீர் இனறமகன் என்றால் இந்தக் 

கற்கள் அப்பமாகும்படிக் கட்டனளயிடும்” என்றான். அவர் 

மறுசமாழியாக,“‘மனிதர் அப்பத்திைால் மட்டுமல்ல, மாறாக, 

கடவுளின் வாய்ச்சைால் ஒவ்சவான்றாலும் வாழ்வர்’ எை மனறநூலில் 

எழுதியுள்ளகத” என்றார். 

பின்ைர் அலனக அவனர எருைகலம் திருநகரத்திற்குக் கூட்டிச் 

சைன்றது. ககாவிலின் உயர்ந்த பகுதியில் அவனர நிறுத்தி,“நீர் 

இனறமகன் என்றால் கீகழ குதியும்; ‘கடவுள் தம் தூதருக்கு உம்னமக் 

குறித்துக் கட்டனளயிடுவார். உமது கால் கல்லில் கமாதாதபடி அவர்கள் 

தங்கள் னககளில் உம்னமத் தாங்கிக் சகாள்வார்கள்’ என்று மனறநூலில் 

எழுதியுள்ளது” என்று அலனக அவரிடம் சைான்ைது. இகயசு அதனிடம் 

“‘உன் கடவுளாகிய ஆண்டவனரச் கைாதிக்ககவண்டாம்’ எைவும் 

எழுதியுள்ளகத” என்று சைான்ைார். 



மறுபடியும் அலனக அவனர மிக உயர்ந்த ஒரு மனலக்குக் கூட்டிச் 

சைன்று உலக அரசுகள் அனைத்னதயும், அவற்றின் கமன்னமனயயும் 

அவருக்குக் காட்டி, அவரிடம், “நீர் சநடுஞ்ைாண் கினடயாக விழுந்து 

என்னை வணங்கிைால், இனவ அனைத்னதயும் உமக்குத் தருகவன்” 

என்றது. அப்சபாழுது இகயசு அதனைப் பார்த்து,  “அகன்று கபா, 

ைாத்தாகை,‘உன் கடவுளாகிய ஆண்டவனர வணங்கி, அவர் ஒருவருக்கக 

பணி சைய்’ என்றும் மனறநூலில் எழுதியுள்ளது” என்றார். 

பின்ைர் அலனக அவனர விட்டு அகன்றது. உடகை வாைதூதர் வந்து 

அவருக்குப் பணிவினட சைய்தைர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துறவ உமக்கு புகழ். 


