
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – பெவ்வொய் 
முதல் ஆண்டு 

முதல் வொெகம் 

மீட்பைத் த ொடங்கி வழிநடத்துைவபைத் துன்ைங்கள் மூலம் 
நிபைவுள்ளவைொக்கியது  கு ியய. 

எைியையருக்கு எழு ப்ைட்ட  ிருமுகத் ிலிருந்து வொசகம் 2: 5-12 

சயகொ ைர் சயகொ ரிகயள, 
வைவிருக்கும் உலகு ைற்ைிப் யைசுகியைொம். கடவுள் அ பை வொைதூ ரின் 

அ ிகொைத் ிற்குப் ைணியச் தசய்யவில்பல. இ ற்குச் சொன்ைொக மபைநூலில் 
ஓரிடத் ில் தசொல்லப்ைட்டுள்ளது இதுயவ: 

“மைி பை நீர் நிபைவில் தகொள்வ ற்கு அவர்கள் யொர்? மைி ப் ைிைவிகபள 
நீர் ஒரு தைொருட்டொக எண்ணுவ ற்கு அவர்கள் எம்மொத் ிைம்? ஆயினும் நீர் 
அவர்கபள வொைதூ பைவிடச் சற்யை சிைியவர் ஆக்கியுள்ளரீ்; மொட்சிபயயும் 
யமன்பமபயயும் அவர்களுக்கு முடியொகச் சூட்டியுள்ளரீ். உமது பக 
ைபடத் வற்றுக்கு யமலொக அவர்கபள நியமித் ீர். எல்லொவற்பையும் அவர்கள் 
ைொ ங்களுக்குக் கீழ்ப்ைடுத் ியுள்ளரீ்.” 

அபைத்ப யும் மைி ருக்கு அடிைணியச் தசய் ொர் என்ை ொல், எப யும் 
ைணியொ ிருக்க விட்டுவிடவில்பல எைலொம். எைினும், அபைத்தும் மைி ருக்கு 
இன்னும் அடிைணியக் கொயணொம். நொம் கொண்ைய ொ சிைிது கொலம் வொைதூ பை 
விடச் சற்றுத்  ொழ்ந் வைொக்கப்ைட்ட இயயசுபவயய. இவர் துன்புற்று இைந்  ொல், 
மொட்சியும் மொண்பும் இவருக்கு முடியொகச் சூட்டப்ைட்டப க் கொண்கியைொம். 
இவ்வொறு கடவுளின் அருளொல் அபைவருபடய நலனுக்கொகவும் இவர் சொவுக்கு 
உட்ைடயவண்டியிருந் து. 

கடவுள் எல்லொவற்பையும்  மக்தகன்று  ொயம உண்டொக்கிைொர். அவர், மக்கள் 
ைலபை மொட்சியில் ைங்குதகொள்ள அபழத்துச் தசல்ல விரும்ைிய யைொது, அவர்களது 
மீட்பைத் த ொடங்கி வழிநடத்துைவபைத் துன்ைங்கள் மூலம் 
நிபைவுள்ளவைொக்கிைொர். இது ஏற்ை தசயயல. தூய்பமயொக்குகிைவர், 
தூய்பமயொக்கப்ைடுயவொர் அபைவருக்கும் உயிர்மு ல் ஒன்யை. இ ைொல் இயயசு 
இவர்கபளச் சயகொ ைர் சயகொ ரிகள் என்று அபழக்க தவட்கப்ைடவில்பல. 

“உமது தையபை என் சயகொ ைர் சயகொ ரிகளுக்கு அைிவிப்யைன்; சபை நடுயவ 
உம்பமப் புகழ்ந்து ைொடுயவன்” என்று கூைியுள்ளொர் அன்யைொ! 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 



 திலுரரப்  ொடல் 

 ிைொ 8: 1a,4. 5-6a. 6b-8 (ைல்லவி: 6a) 
ைல்லவி: உமது பக ைபடத் வற்பை மைி ர் ஆளும்ைடி தசய்துள்ளரீ். 

1a ஆண்டவயை! எங்கள்  பலவயை! உமது தையர் உலதகங்கும் எவ்வளவு 
யமன்பமயொய் விளங்குகின்ைது! 
4 மைி பை நீர் நிபைவில் தகொள்வ ற்கு அவர்கள் யொர்? மைி ப் ைிைவிகபள நீர் 
ஒரு தைொருட்டொக எண்ணுவ ற்கு அவர்கள் எம்மொத் ிைம்? - ைல்லவி 
 
5 அவர்கபளக் கடவுளொகிய உமக்குச் சற்யை சிைியவர் ஆக்கியுள்ளரீ்; மொட்சிபயயும் 
யமன்பமபயயும் அவர்களுக்கு முடியொகச் சூட்டியுள்ளரீ். 
6a உமது பக ைபடத் வற்பை அவர்கள் ஆளும்ைடி தசய்துள்ளரீ். - ைல்லவி 
 
6b எல்லொவற்பையும் அவர்கள் ைொ ங்களுக்குக் கீழ்ப்ைடுத் ியுள்ளரீ். 
7 ஆடுமொடுகள், எல்லொ வபகயொை கொட்டு விலங்குகள், 
8 வொைத்துப் ைைபவகள், கடல் மீன்கள், ஆழ்கடலில் நீந் ிச் தசல்லும் 
உயிரிைங்கள் அபைத்ப யும் அவர்களுக்குக் கீழ்ப்ைடுத் ியுள்ளரீ். - ைல்லவி 
 
நற்பெய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

1 த ச 2: 13 
அல்யலலூயொ, அல்யலலூயொ! கடவுளின் வொர்த்ப பய நீங்கள் 
எங்களிடமிருந்து யகட்டயைொது அப  மைி  வொர்த்ப யொக அல்ல, கடவுளின் 
வொர்த்ப யொகயவ ஏற்றுக் தகொண்டீர்கள். அல்யலலூயொ. 

நற்பெய்தி வொெகம் 

இயயசு அ ிகொைத்ய ொடு மக்களுக்குப் யைொ ித்து வந் ொர். 

✠ மொற்கு எழு ிய நற்தசய் ியிலிருந்து வொசகம் 1: 21-28 

இயயசுவும் சீடர்களும் கப்ைர்நொகும் ஊரில் நுபழந் ொர்கள். ஓய்வு நொள்களில் 
இயயசு த ொழுபகக்கூடத் ிற்குச் தசன்று கற்ைித்து வந் ொர். அவருபடய 
யைொ பைபயக் குைித்து மக்கள் வியப்ைில் ஆழ்ந் ொர்கள். ஏதைைில் அவர் 
மபைநூல் அைிஞபைப் யைொலன்ைி, அ ிகொைத்ய ொடு அவர்களுக்குக் கற்ைித்து 
வந் ொர். 

அப்யைொது அவர்களுபடய த ொழுபகக்கூடத் ில்  ீய ஆவி ைிடித் ிருந்  ஒருவர் 
இருந் ொர். அவபைப் ைிடித் ிருந்  ஆவி, “நொசயைத்து இயயசுயவ, உமக்கு இங்கு 
என்ை யவபல? எங்கபள ஒழித்துவிடவொ வந் ீர்? நீர் யொர் எை எைக்குத் த ரியும். 



நீர் கடவுளுக்கு அர்ப்ைணமொைவர்” என்று கத் ியது. “வொபய மூடு; இவபை விட்டு 
தவளியய யைொ” என்று இயயசு அ பை அ ட்டிைொர். அப்தைொழுது அத் ீய ஆவி 
அம்மைி ருக்கு வலிப்பு உண்டொக்கிப் தைருங்கூச்சலிட்டு அவபை விட்டு 
தவளியயைிற்று. 

அவர்கள் அபைவரும்  ிபகப்புற்று, “இது என்ை? இது அ ிகொைம் தகொண்ட பு ிய 
யைொ பையொய் இருக்கிைய ! இவர்  ீய ஆவிகளுக்கும் கட்டபளயிடுகிைொர்; 
அபவயும் இவருக்குக் கீழ்ப்ைடிகின்ைையவ!” என்று  ங்களிபடயய 
யைசிக்தகொண்டைர். அவபைப் ைற்ைிய தசய் ி உடயை கலியலயொவின் 
சுற்றுப்புைதமங்கும் ைைவியது. 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 


