
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – சனி 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

இததோ நோன் உனக்குச் சசோன்ன மனிதன் சவுல்! இவதன என் மக்கள்மீது 
ஆட்சிபுரிவோன். 

சோமுதவல் முதல் நூலிலிருந்து வோசகம் 9: 1-4, 17-19; 10: 1a 

அந்நோள்களில் 
சென்யமின் குலத்தில் கீசு என்ற ஆற்றல்மிகு வரீர் ஒருவர் இருந்தோர். அவர் 

சென்யமினியன் அெியோவுக்குப் ெிறந்த செக்தகோரோத்தின் மகனோன சசதரோரின் 
மகன் அெிதயலுக்குப் ெிறந்தவர். அவருக்குச் சவுல் என்ற ஓர் இளமமயும் 
அழகும் சகோண்ட மகன் இருந்தோர். இஸ்ரதயலின் புதல்வருள் அவமரவிட 
அழகு வோய்ந்தவர் எவரும் இலர். மற்ற அமனவமரயும்விட அவர் 
உயரமோனவர். மற்ற அமனவரும் அவர் ததோள் உயரதம இருந்தனர். 

சவுலின் தந்மத கீசின் கழுமதகள் கோணோமற் தெோயின. கீசு தம் மகன் 
சவுமல அமழத்து, “ெணியோளன் ஒருவமன உன்தனோடு கூட்டிக் சகோண்டு, 
கழுமதகமளத் ததடிப் தெோ” என்றோர். அவர் எப்ரோயிம் மமலநோட்மடயும் சோலிசோ 
ெகுதிமயயும் கடந்து சசன்றோர்; அவற்மறக் கோணவில்மல; சோலிம் நோட்டு 
வழிதய சசன்றோர், அங்கும் அமவ இல்மல; சென்யமின் நோட்மடக் கடந்து 
சசன்றோர், அங்கும் அமவ சதன்ெடவில்மல. 

சோமுதவல் சவுமலக் கண்டதும், ஆண்டவர் அவரிடம், “இததோ நோன் 
உனக்குச் சசோன்ன மனிதன்! இவதன என் மக்கள்மீது ஆட்சிபுரிவோன்” என்றோர். 

சவுல் வோயிலின் நடுதவ சோமுதவமல சநருங்கி, “திருக்கோட்சியோளரின் வடீு 
எங்தக? தமயகூர்ந்து சசோல்லும்” என்று தகட்டோர். சோமுதவல் சவுலுக்குக் 
கூறியது: “நோதன திருக்கோட்சியோளன். எனக்கு முன்ெோக சதோழுமக தமட்டுக்குச் 
சசல். இன்று நீ என்தனோடு உண்ண தவண்டும். உன் உள்ளத்தில் இருப்ெது 
அமனத்மதயும் நோமளக் கோமலயில் நோன் உனக்கு எடுத்துமரத்து உன்மன 
அனுப்ெிவிடுகிதறன்.” 

அப்தெோது சோமுதவல் மதலக் குப்ெிமய எடுத்து, அவர் தமலமீது வோர்த்து, 
அவமர முத்தமிட்டுக் கூறியது: “ஆண்டவர் தம் உரிமமச் சசோத்துக்குத் 
தமலவனோக இருக்கும்ெடி உன்மனத் திருப்செோழிவு சசய்துள்ளோர் அன்தறோ?” 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

திெோ 21: 1-2. 3-4. 5-6 (ெல்லவி: 1a) 
ெல்லவி: உமது வல்லமமயில் ஆண்டவதர, அரசர் பூரிப்ெமடகின்றோர். 



1 ஆண்டவதர, உமது வல்லமமயில் அரசர் பூரிப்ெமடகின்றோர்; நீர் அளித்த 
சவற்றியில் எத்துமணதயோ அவர் அக்களிக்கின்றோர்! 
2 அவர் உள்ளம் விரும்ெியமத நீர் அவருக்குத் தந்தருளினரீ்; அவர் வோய்விட்டுக் 
தகட்டமத நீர் மறுக்கவில்மல. - ெல்லவி 
 
3 உண்மமயில் நலமிகு சகோமடகள் ஏந்தி நீர் அவமர எதிர்சகோண்டீர்; அவர் 
தமலயில் ெசும்செோன்முடி சூட்டினரீ். 
4 அவர் உம்மிடம் வோழ்வு தவண்டி நின்றோர்; நீரும் முடிவில்லோ நீண்ட ஆயுமள 
அவருக்கு அளித்தீர். - ெல்லவி 
 
5 நீர் அவருக்கு சவற்றியளித்ததோல் அவரது மோட்சிமம செரிதோயிற்று. 
தமன்மமமயயும் மோண்மெயும் அவருக்கு அருளினரீ். 
6 உண்மமயோகதவ, எந்நோளும் நிமலத்திருக்கும் ஆசிகமள அவர் செற்றுள்ளோர்; 
உமது முகத்மத அவர் மகிழ்ச்சியுடன் கண்டு களிக்கச் சசய்தீர். - ெல்லவி 
 
நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

லூக் 4: 18-19 
அல்தலலூயோ, அல்தலலூயோ! ஏமழகளுக்கு நற்சசய்திமய அறிவிக்கவும் 
சிமறப்ெட்தடோர் விடுதமல அமடவர், ெோர்மவயற்தறோர் ெோர்மவ செறுவர் 
என முழக்கமிடவும் ஒடுக்கப்ெட்தடோமர விடுதமல சசய்து அனுப்ெவும் 
ஆண்டவர் என்மன அனுப்ெியுள்ளோர். அல்தலலூயோ. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

தநர்மமயோளர்கமள அல்ல, ெோவிகமளதய அமழக்க வந்ததன். 

✠ மோற்கு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வோசகம் 2: 13-17 

இதயசு மீண்டும் கடதலோரம் சசன்றோர். மக்கள் கூட்டத்தினர் எல்லோரும் 
அவரிடம் வரதவ, அவர் அவர்களுக்குக் கற்ெித்தோர். ெின்பு அங்கிருந்து அவர் 
சசன்றதெோது அல்தெயுவின் மகன் தலவி சுங்கச் சோவடியில் அமர்ந்திருந்தமதக் 
கண்டோர்; அவரிடம், “என்மனப் ெின்ெற்றி வோ” என்றோர். அவரும் எழுந்து 
இதயசுமவப் ெின்ெற்றிச் சசன்றோர். 

ெின்பு அவருமடய வடீ்டில் ெந்தி அமர்ந்திருந்ததெோது வரிதண்டுெவர்கள், 
ெோவிகள் ஆகிய ெலர் இதயசுதவோடும் அவருமடய சீடதரோடும் விருந்துண்டனர். 
ஏசனனில் இவர்களுள் ெலர் இதயசுமவப் ெின்ெற்றியவர்கள். அவர் 
ெோவிகதளோடும் வரிதண்டுெவர்கதளோடும் உண்ெமதப் ெரிதசயமரச் சோர்ந்த 
மமறநூல் அறிஞர் கண்டு, அவருமடய சீடரிடம், “இவர் 
வரிதண்டுெவர்கதளோடும் ெோவிகதளோடும் தசர்ந்து உண்ெததன்?” என்று தகட்டனர். 



இதயசு, இமதக் தகட்டவுடன் அவர்கமள தநோக்கி, “தநோயற்றவருக்கு அல்ல, 
தநோயுற்றவருக்தக மருத்துவர் ததமவ. தநர்மமயோளர்கமள அல்ல, 
ெோவிகமளதய அமழக்க வந்ததன்” என்றோர். 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 


