
 

பெரிய வியாழன் - ஆண்டவரின் இராவுணவு 

  
மாலைத் திருப்ெலி 

 (திருச்சபையின் மிகப் ைழபையான வழக்கப்ைடி, இபைைக்கள் 

ைங்குபைைாத திருப்ைலிகள் எல்லாம் இன்று தபை பசய்யப்ைடும். 

ைாபல வவபையில், வசதியான வேரத்தில், ஆண்ைவருபைய 

இராவுணவுத் திருப்ைலி இபைைக்கள் அபனவரும் முழுப் ைங்வகற்க, 

பகாண்ைாைப்ைடும். அதில் குருக்கள், திருப்ைணியாைர்கள் எல்லாரும் 

தத்தம் ைணி புரிவார்கள். திருத்பதலத் திருப்ைலி அல்லது ைக்கள் 
ேலனுக்காக வவறு திருப்ைலி ஒப்புக்பகாடுத்த குருக்கள் மீண்டும் 

ைாபலயில் கூட்டுத்திருப்ைலி நிபைவவற்ைலாம். இபைைக்களின் 

ேலபனக் கருதி, வகாயிலிவலா சிற்ைாலயங்களிவலா, ைாபலயில் 

அல்லது மிகமிகத் வதபவயானால் காபலயில், ைற்பைாரு திருப்ைலி 

ஒப்புக்பகாடுக்க ஆயர் அனுைதி வழங்கலாம். ைாபலத் திருப்ைலியில் 
ைங்வகற்க யாபதாரு வழியும் அற்ைவர்களுக்கைட்டும் காபலத் 

திருப்ைலிக்கு அனுைதி தரலாம்: இத்தபகய அனுைதி ஒருசிலரின் தனி 

வசதிக்காக அளிக்கக்கூைாது. வைலும், ைாபலயில் ேைக்கும் 
முக்கியைான திருப்ைலிக்கு இது ஊறுவிபைவிக்காைல் ைார்த்துக்பகாள்ை 

வவண்டும். -- திருப்ைலியில் ைட்டும் இபைைக்களுக்கு ேற்கருபண 

வழங்கலாம், வோயாளிகளுக்கு எந்த வேரத்திலும் திருவுணவு 

வழங்கலாம்.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஆண்டவரின் 

இராவுணத் திருப்ெலி 

 

வியாழன் 

 
முதல் வாசகம் 

ொஸ்கா  இராவுணவு ெற்றிய விதிமுலைகள் . 

விடுதலைப்ெயண நூலிலிருந்து  வாசகம்                 12: 1-8,11-14 

எகிப்து ோட்டில் ஆண்ைவர் வைாவசக்கும் ஆவரானுக்கும் 

பின்வருைாறு கூறினார்: உங்களுக்கு ைாதங்களில் தபலயாயது 

இம்ைாதவை! ஆண்டில் உங்களுக்கு முதல் ைாதமும் இதுவவ! இஸ்ரவயல் 

ைக்கள் கூட்ைபைப்பு முழுவதற்கும் நீங்கள் அறிவியுங்கள்:  



      அவர்கள் இம்ைாதம் ைத்தாம்ோள், குடும்ைத்துக்கு ஓர் ஆடு, வீட்டிற்கு 

ஓர் ஆடு என்று வதர்ந்பதடுத்துக் பகாள்ைட்டும். ஓர் ஆட்டிபன உண்ண 

ஒரு வீட்டில் வைாதிய ஆள்கள் இல்பலபயனில், உண்வைாரின் 

எண்ணிக்பகக்கும் உண்ணும் அைவுக்கும் ஏற்ை அண்பை வீட்ைாபரச் 

வசர்த்துக்பகாள்ைட்டும்.  ஆடு குபைைாைற்ைதாக, கிைாயாக, ஒரு வயது 

குட்டியாக இருக்க வவண்டும். வதர்ந்பதடுப்ைது பவள்ைாைாகவவா 

பசம்ைறியாைாகவவா இருக்கலாம். இம்ைாதம் ைதினான்காம் ோள்வபர 

அபத பவத்துப் வைணுங்கள். அந்ோள் ைாபல ைங்கும் வவபையில் 

இஸ்ரவயல் ைக்கள் கூட்ைபைப்பின் அபனத்துச் சபையும் அபத பவட்ை 

வவண்டும். இரத்தத்தில் சிறிதைவு எடுத்து, உண்ணும் வீடுகளின் இரு 

கதவு நிபலகளிலும், வைல் சட்ைத்திலும் பூச வவண்டும். இபைச்சிபய 

அந்த இரவிவலவய உண்ணவவண்டும். பேருப்பில் அதபன வாட்டி, 

புளிப்ைற்ை அப்ைத்வதாடும் கசப்புக் கீபரவயாடும் உண்ண வவண்டும். 

       நீங்கள் அதபன உண்ணும் முபையாவது: இபையில் கச்பச கட்டி, 

கால்களில் காலணி அணிந்து, பகயில் வகால் பிடித்து விபரவாக 

உண்ணுங்கள். இது `ஆண்ைவரின் ைாஸ்கா` . ஏபனனில், ோன் 

இன்றிரவிவலவய எகிப்து ோபைங்கும் கைந்து பசன்று, எகிப்து ோட்டில் 

ைனிதர் பதாைங்கி விலங்குவபர அபனத்து ஆண்ைால் 

தபலப்பிைப்பையும் சாகடிப்வைன். எகிப்தின் பதய்வங்கள் 

அபனத்தின்வைலும் ோன் தீர்ப்பிடுவவன். ோவன ஆண்ைவர்! இரத்தம் 

நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் உங்களுக்கு அபையாைைாக இருக்கும். ோன் 

இரத்தத்பதக் கண்டு உங்கபைக் கைந்து பசல்வவன். எகிப்து ோட்டில் 

ோன் அவர்கபைச் சாகடிக்கும்வைாது, பகால்லும் பகாள்பை வோய் 

எதுவும் உங்கள்வைல் வராது. 



இந்ோள் உங்களுக்கு ஒரு நிபனவு ோைாக விைங்கும். இதபன 

ஆண்ைவரின் விழாவாக நீங்கள் தபலமுபை வதாறும் பகாண்ைாடுங்கள். 

இந்த விழா உங்களுக்கு நிபலயான நியைைாக இருப்ைதாக! 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலைவா உமக்கு நன்றி. 

ெதிலுலரப்ொடல்               திொ 116: 12-13.15-16.17-18 (ெல்ைவி: 1 பகாரி10:16 ) 

ெல்ைவி :  கடவுலைப் பொற்றிக் கிண்ணத்தில் ெருகுதல்  கிறிஸ்துவின் 

இரத்தத்தில் ெங்குபகாள்வபத. 

 

12 ஆண்ைவர் எனக்குச் பசய்த எல்லா ேன்பைகளுக்காகவும் ோன் 

அவருக்கு என்ன பகம்ைாறு பசய்வவன்?  

13 மீட்பின் கிண்ணத்பதக் பகயில் எடுத்து, ஆண்ைவரது பையபரத் 

பதாழுவவன்.                                                            ………… ெல்ைவி 

 

15 ஆண்ைவர்தம் அன்ைர்களின் சாவு அவரது ைார்பவயில் மிக 

ைதிப்புக்குரியது.  

16 ஆண்ைவவர! ோன் உண்பையாகவவ உம் ஊழியன்; ோன் உம் 

ைணியாள்; உம் அடியாளின் ைகன்; என் கட்டுகபை நீர் 

அவிழ்த்துவிட்டீர்.                                                 …………… ெல்ைவி 



17  ோன் உைக்கு ேன்றிப் ைலி பசலுத்துவவன்; ஆண்ைவராகிய உம் 

பையபரத் பதாழுவவன்;  

18  இப்பைாழுவத உம் ைக்கள் அபனவரின் முன்னிபலயில் 

ஆண்ைவவர! உைக்கு என் பைாருத்தபனகபை நிபைவவற்றுவவன்.  

…….. ெல்ைவி 

இரண்டாம் வாசகம் 

அப்ெத்லத உண்டு, கிண்ணத்தில் ெருகும்பொபதல்ைாம் ஆண்டவருலடய  

சாலவ  அறிவிக்கிறீர்கள். 

திருத்தூதர் ெவுல் பகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்                                                11:23-26 

சவகாதரர் சவகாதரிகவை,  

ஆண்ைவரிைமிருந்து ோன் எபதப் பைற்றுக்பகாண்வைவனா 

அபதவய உங்களிைம் ஒப்ைபைக்கிவைன். அதாவது, ஆண்ைவராகிய 

இவயசு காட்டிக்பகாடுக்கப்ைட்ை அந்த இரவில், அப்ைத்பத எடுத்து, 

கைவுளுக்கு ேன்றி பசலுத்தி, அபதப்பிட்டு, இது உங்களுக்கான என் உைல். 

இபத என் நிபனவாக பசய்யுங்கள் என்ைார். அப்ைடிவய உணவு 

அருந்தியபின் கிண்ணத்பதயும் எடுத்து, இந்தக் கிண்ணம் என் 

இரத்தத்தால் நிபலப்ைடுத்தப்ைடும் புதிய உைன்ைடிக்பக. நீங்கள் 

இதிலிருந்து ைருகும்வைாபதல்லாம் என் நிபனவாக இவ்வாறு 

பசய்யுங்கள் என்ைார். 

       ஆதலால் நீங்கள் இந்த அப்ைத்பத உண்டு கிண்ணத்திலிருந்து 

ைருகும்வைாபதல்லாம் ஆண்ைவருபைய சாபவ அவர் வரும்வபர 

அறிவிக்கிறீர்கள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலைவா உமக்கு  நன்றி 



நற்பசய்திக்கு முன் வசனம்                       பயாவா  13: 34 

' ஒருவர் மற்ைவரிடம் அன்பு பசலுத்துங்கள் ' என்னும் புதிய கட்டலைலய 

நான் உங்களுக்குக் பகாடுக்கிபைன். நான் உங்களிடம் அன்பு 

பசலுத்தியதுபொை நீங்களும் ஒருவர் மற்ைவரிடம் அன்பு பசலுத்துங்கள், 

என்கிைார் ஆண்டவர். 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

இபயசு தமக்குரிபயார்பமல்  இறுதிவலரயும் அன்பு பசலுத்தினார். 

✠ பயாவான் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து  வாசகம்      13: 1-15    

ைாஸ்கா விழா பதாைங்கவிருந்தது. தாம் இவ்வுலகத்பத விட்டுத் 

தந்பதயிைம் பசல்வதற்கான வேரம் வந்துவிட்ைது என்ைபத இவயசு 

அறிந்திருந்தார். உலகில் வாழ்ந்த தைக்குரிவயார்வைல் அன்பு 

பகாண்டிருந்த அவர் அவர்கள்வைல் இறுதி வபரயும் அன்பு பசலுத்தினார்.   

இவயசுபவக் காட்டிக் பகாடுக்கும் எண்ணத்பத அலபக சீவைானின் 

ைகனாகிய யூதாசு இஸ்காரிவயாத்தின் உள்ைத்தில் எழச் பசய்திருந்தது. 

இரவுணவு வவபையில், தந்பத அபனத்பதயும் தம் பகயில் 

ஒப்ைபைத்துள்ைார் என்ைபதயும் தாம் கைவுளிைமிருந்து வந்ததுவைால் 

அவரிைவை திரும்ைச் பசல்லவவண்டும் என்ைபதயும் அறிந்தவராய்,  

இவயசு ைந்தியிலிருந்து எழுந்து, தம் வைலுபைபயக் கழற்றி 

பவத்துவிட்டு ஒரு துண்பை எடுத்து இடுப்பில் கட்டிக் பகாண்ைார்.  

பின்னர் ஒரு குவபையில் தண்ணீர் எடுத்துச் சீைர்களுபைய காலடிகபைக் 

கழுவி இடுப்பில் கட்டியிருந்த துண்ைால் துபைக்கத் பதாைங்கினார். 

        சீவைான் வைதுருவிைம் இவயசு வந்தவைாது அவர், 'ஆண்ைவவர, நீரா 

என் காலடிகபைக் கழுவப் வைாகிறீர்?' என்று வகட்ைார்.  இவயசு 

ைறுபைாழியாக, 'ோன் பசய்வது இன்னபதன்று இப்வைாது உனக்குப் 

புரியாது; பின்னவர புரிந்து பகாள்வாய்' என்ைார்.  வைதுரு அவரிைம், ' நீர் 



என் காலடிகபைக் கழுவ விைவவைாட்வைன்' என்ைார். இவயசு அவபரப் 

ைார்த்து, 'ோன் உன் காலடிகபைக் கழுவாவிட்ைால் என்வனாடு உனக்குப் 

ைங்கு இல்பல' என்ைார். அப்வைாது சீவைான் வைதுரு,' அப்ைடியானால் 

ஆண்ைவவர, என் காலடிகபை ைட்டும் அல்ல, என் பககபையும் 

தபலபயயும்கூைக் கழுவும்' என்ைார். இவயசு அவரிைம்,' 

குளித்துவிட்ைவர் தம் காலடிகபை ைட்டும் கழுவினால் வைாதும். அவர் 

தூய்பையாகிவிடுவார். நீங்களும் தூய்பையாய் இருக்கிறீர்கள். ஆனாலும் 

அபனவரும் தூய்பையாய் இல்பல' என்ைார்.  தம்பைக் 

காட்டிக்பகாடுப்ைவன் எவன் என்று அவருக்கு ஏற்பகனவவ 

பதரிந்திருந்தது. எனவவதான்' உங்களுள் அபனவரும் தூய்பையாய் 

இல்பல ' என்ைார். 

        அவர்களுபைய காலடிகபைக் கழுவியபின் இவயசு தம் 

வைலுபைபய அணிந்துபகாண்டு மீண்டும் ைந்தியில் அைர்ந்து 

அவர்களிைம் கூறியது: ``ோன் உங்களுக்குச் பசய்தது என்னபவன்று 

உங்களுக்குப் புரிந்ததா? நீங்கள் என்பனப் ' வைாதகர் ' என்றும் ' ஆண்ைவர் 

' என்றும் அபழக்கிறீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறு கூப்பிடுவது முபைவய. ோன் 

வைாதகர்தான், ஆண்ைவர்தான். ஆகவவ ஆண்ைவரும் வைாதகருைான ோன் 

உங்கள் காலடிகபைக் கழுவிவனன் என்ைால் நீங்களும் ஒருவர் 

ைற்ைவருபைய காலடிகபைக் கழுவக் கைபைப்ைட்டிருக்கிறீர்கள். ோன் 

பசய்ததுவைால நீங்களும் பசய்யுைாறு ோன் உங்களுக்கு முன்ைாதிரி 

காட்டிவனன்`` என்ைார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 

 


