
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – சனி 
முதல் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

அருள் நிறைந்த இறை அரியறைறயத் துைிவுடன் அணுகிச் செல்வ ோமோக. 

எபிவேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து  ோெகம் 4: 12-16 

ெவகோதேர் ெவகோதரிகவே, 
கடவுளுறடய  ோர்த்றத உயிருள்ேது, ஆற்ைல்  ோய்ந்தது; இரு பக்கமும் 

ச ட்டக்கூடிய எந்த  ோேினும் கூர்றமயோனது; ஆன்மோற யும் ஆ ிறயயும் 
பிரிக்கும் அேவுக்குக் குத்தி ஊடுருவுகிைது; எலும்பு மூட்றடயும் மச்றெறயயும் 
அவ் ோவை ஊடுருவுகிைது; உள்ேத்தின் ெிந்தறனகறேயும் வநோக்கங்கறேயும் 
ெீர்தூக்கிப் போர்க்கிைது. பறடப்பு எதுவும் கடவுளுறடய போர்ற க்கு மறை ோய் 
இல்றல. அ ருறடய கண்களுக்கு முன் அறனத்தும் மறை ின்ைி 
ச ேிப்பறடயோய் இருக்கின்ைன. நோம் அ ருக்வக கைக்குக் சகோடுக்க வ ண்டும். 

எனவ ,  ோனங்கறேக் கடந்து சென்ை இறைமகனோகிய இவயசுற  நோம் 
தனிப்சபரும் தறலறமக் குரு ோகக் சகோண்டுள்ேதோல், நோம் அைிக்றகயிடு றத 
 ிடோது பற்ைிக்சகோள்வ ோமோக! ஏசனனில், நம் தறலறமக் குரு நம்முறடய 
 லு ின்றமறயக் கண்டு இேக்கம் கோட்ட இயலோத ர் அல்ல; மோைோக, எல்லோ 
 றகயிலும் நம்றமப் வபோலச் வெோதிக்கப்பட்ட ர்; எனினும் போ ம் செய்யோத ர். 

எனவ , நோம் இேக்கத்றதப் சபைவும், ஏற்ை வ றேயில் உத க்கூடிய 
அருறேக் கண்டறடயவும், அருள் நிறைந்த இறை அரியறைறயத் துைிவுடன் 
அணுகிச் செல்வ ோமோக. 

ஆண்ட ரின் அருள் ோக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

திபோ 19: 7. 8. 9. 14 (பல்ல ி: வயோ ோ 6: 63b) 
பல்ல ி: ஆண்ட வே உம்  ோர்த்றதகள்  ோழ்வு தரும் ஆ ிறயக் 
சகோடுக்கின்ைன. 

7 ஆண்ட ரின் திருச்ெட்டம் நிறை ோனது; அது புத்துயிர் அேிக்கின்ைது. 
ஆண்ட ரின் ஒழுங்குமுறை நம்பத்தக்கது; எேிய ருக்கு அது ஞோனம் 
அேிக்கின்ைது. - பல்ல ி 
 



8 ஆண்ட ரின் நியமங்கள் ெரியோனற ; அற  இதயத்றத மகிழ் ிக்கின்ைன. 
ஆண்ட ரின் கட்டறேகள் ஒேிமயமோனற ; அற  கண்கறே 
ஒேிர் ிக்கின்ைன. - பல்ல ி 
 
9 ஆண்ட றேப் பற்ைிய அச்ெம் தூயது; அது எந்நோளும் நிறலத்திருக்கும். 
ஆண்ட ரின் நீதிசநைிகள் உண்றமயோனற ; அற  முற்ைிலும் நீதியோனற . -
 பல்ல ி 
 
14 என் கற்போறையும் மீட்பருமோன ஆண்ட வே! என்  ோயின் செோற்கள் உமக்கு 
ஏற்ைற யோய் இருக்கட்டும்; என் உள்ேத்தின் எண்ைங்கள் உமக்கு 
உகந்தற யோய் இருக்கட்டும். - பல்ல ி 
 
நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

லூக் 4: 18-19 
அல்வலலூயோ, அல்வலலூயோ! ஏறைகளுக்கு நற்செய்திறய அைி ிக்கவும் 
ெிறைப்பட்வடோர்  ிடுதறல அறட ர், போர்ற யற்வைோர் போர்ற  சபறு ர் என 
முைக்கமிடவும் ஒடுக்கப்பட்வடோறே  ிடுதறல செய்து அனுப்பவும் ஆண்ட ர் 
என்றன அனுப்பியுள்ேோர். அல்வலலூயோ. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

வநர்றமயோேர்கறே அல்ல, போ ிகறேவய அறைக்க  ந்வதன். 

✠ மோற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து  ோெகம் 2: 13-17 

இவயசு மீண்டும் கடவலோேம் சென்ைோர். மக்கள் கூட்டத்தினர் எல்லோரும் 
அ ரிடம்  ேவ , அ ர் அ ர்களுக்குக் கற்பித்தோர். பின்பு அங்கிருந்து அ ர் 
சென்ைவபோது அல்வபயு ின் மகன் வல ி சுங்கச் ெோ டியில் அமர்ந்திருந்தறதக் 
கண்டோர்; அ ரிடம், “என்றனப் பின்பற்ைி  ோ” என்ைோர். அ ரும் எழுந்து 
இவயசுற ப் பின்பற்ைிச் சென்ைோர். 

பின்பு அ ருறடய  டீ்டில் பந்தி அமர்ந்திருந்தவபோது  ரிதண்டுப ர்கள், 
போ ிகள் ஆகிய பலர் இவயசுவ ோடும் அ ருறடய ெீடவேோடும்  ிருந்துண்டனர். 
ஏசனனில் இ ர்களுள் பலர் இவயசுற ப் பின்பற்ைிய ர்கள். அ ர் 
போ ிகவேோடும்  ரிதண்டுப ர்கவேோடும் உண்பறதப் பரிவெயறேச் ெோர்ந்த 
மறைநூல் அைிஞர் கண்டு, அ ருறடய ெீடரிடம், “இ ர்  ரிதண்டுப ர்கவேோடும் 
போ ிகவேோடும் வெர்ந்து உண்பவதன்?” என்று வகட்டனர். 



இவயசு, இறதக் வகட்டவுடன் அ ர்கறே வநோக்கி, “வநோயற்ை ருக்கு அல்ல, 
வநோயுற்ை ருக்வக மருத்து ர் வதற . வநர்றமயோேர்கறே அல்ல, போ ிகறேவய 
அறைக்க  ந்வதன்” என்ைோர். 

ஆண்ட ரின் அருள் ோக்கு. 


