
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – பெவ்வொய் 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வொெகம் 

ஆண்டவர் அன்னாவவ நிவனவுகூர்ந்தார்; அவரும் சாமுவவவை 
ஈன்றெடுத்தார். 

சாமுவவல் முதல் நூைிைிருந்து வாசகம் 1: 9-20 

அந்நாள்களில் 
சீவைாவில் உண்டு குடித்தபின், அன்னா எழுந்தார். குரு ஏைி, ஆண்டவரின் 

வகாவில் முற்ெத்தில் ஓர் இருக்வகயில் அமர்ந்திருந்தார். அன்னா மனம் கசந்து 
அழுது புைம்பி, ஆண்டவரிடம் மன்ொடினார். அவர் றபாருத்தவன றசய்து 
வவண்டிக்றகாண்டது: “பவடகளின் ஆண்டவவே! நீர் உம் அடியாளாகிய என் 
துயேத்வதக் கண்வ ாக்கி, என்வன மெவாமல் நிவனவுகூர்ந்து எனக்கு ஓர் 
ஆண் குழந்வதவயத் தருவேீானால், அவவன அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் 
ஆண்டவோகிய உமக்கு ஒப்புக்றகாடுப்வபன். அவனது தவைவமல் சவேக் 
கத்திவய படாது.” 

அவர் இவ்வாறு ஆண்டவர் திருமுன் றதாடர்ந்து மன்ொடிக் 
றகாண்டிருந்தவபாது, ஏைி அவருவடய வாவயக் கவனித்தார். அன்னா தம் 
உள்ளத்தினுள் வபசிக் றகாண்டிருந்தார்: அவருவடய உதடுகள் மட்டும் 
அவசந்தன; குேல் வகட்கவில்வை. ஆகவவ ஏைி அவவே ஒரு குடிகாரி என்று 
கருதினார். ஏைி அவவே வநாக்கி, “எவ்வளவு காைம் நீ குடிகாரியாய் இருப்பாய்? 
மது அருந்துவவத நிறுத்து” என்ொர். 

அதற்கு அன்னா மறுறமாழியாக, “இல்வை என் தவைவவே! நான் உள்ளம் 
றநாந்த ஒரு றபண். திோட்வச இேசத்வதவயா வவறு எந்த மதுவவவயா நான் 
அருந்தவில்வை. மாொக, ஆண்டவர் திருமுன் என் உள்ளத்வதக் றகாட்டிக் 
றகாண்டிருக்கிவென். உம் அடியாவள ஒரு கீழ்த்தேப் றபண் ாகக் கருத 
வவண்டாம். ஏறனனில், என் துன்ப துயேங்களின் மிகுதியால் நான் இதுவவே 
வபசிக் றகாண்டிருந்வதன்” என்று கூெினார். 

பிெகு ஏைி, “மனநிவெவவாடு றசல். இஸ்ேவயைின் கடவுள் நீ அவரிடம் 
விண் ப்பித்த உனது வவண்டுவகாவளக் வகட்டருள்வார்” என்று பதிைளித்தார். 
அதற்கு அன்னா, “உம் அடியாள் உம் கண்முன்வன அருள் றபறுவாளாக!”என்று 
கூெித் தம் வழிவய றசன்று உ வு அருந்தினார். இதன்பின் அவர் முகம் 
வாடியிருக்கவில்வை. 

அவர்கள் காவையில் எழுந்து ஆண்டவர் திருமுன் வழிபட்டுவிட்டுத் 
திரும்பிச்றசன்று இோமாவில் இருந்த தங்கள் இல்ைம் அவடந்தனர். எல்கானா 
தம் மவனவி அன்னாவவாடு கூடி வாழ்ந்தார். ஆண்டவரும் அவவே 



நிவனவுகூர்ந்தார். உரிய காைத்தில் அன்னா கருவுற்று ஒரு மகவனப் 
றபற்றெடுத்தார். “நான் அவவன ஆண்டவரிடமிருந்து வகட்வடன்” என்று 
றசால்ைி, அவர் அவனுக்குச் ‘சாமுவவல்’என்று றபயரிட்டார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

1 சாமு 2: 1. 4-5. 6-7. 8 (பல்ைவி: 1a) 
பல்ைவி: ஆண்டவவே முன்னிட்டு என் இதயம் மகிழ்கின்ெது! 

1 ஆண்டவவே முன்னிட்டு என் இதயம் மகிழ்கின்ெது! ஆண்டவரில் என் 
ஆற்ெல் உயர்கின்ெது! என் வாய் என் எதிரிகவளப் பழிக்கின்ெது! ஏறனனில் 
நான் நீர் அளிக்கும் மீட்பில் களிப்பவடகிவென். - பல்ைவி 
 
4 வைிவயாரின் வில்கள் உவடபடுகின்ென! தடுமாெிவனார் வைிவம 
றபறுகின்ெனர்! 
5 நிவெவுடன் வாழ்ந்வதார் கூைிக்கு உ வு றபறுகின்ெனர்; பசியுடன் இருந்வதார் 
பசி தீர்ந்தார் ஆகியுள்ளனர்! மைடி எழுவவேப் றபற்றெடுத்துள்ளாள், பை 
புதல்வவேப் றபற்ெவவளா தனியள் ஆகின்ொள்! - பல்ைவி 
 
6 ஆண்டவர் றகால்கிொர்; உயிரும் தருகின்ொர்; பாதாளத்தில் தள்ளுகிொர்; 
உயர்த்துகின்ொர்; 
7 ஆண்டவர் ஏவழயாக்குகிொர்; றசல்வோக்குகின்ொர்; தாழ்த்துகின்ொர்; 
வமன்வமப்படுத்துகின்ொர்! - பல்ைவி 
 
8 புழுதியினின்று அவர் ஏவழகவள உயர்த்துகின்ொர்! குப்வபயினின்று 
வெியவவேத் தூக்கிவிடுகின்ொர்! உயர்குடியினவோடு அவர்கவள 
அமர்த்துகின்ொர்! - பல்ைவி 
 
நற்பெய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

1 றதச 2: 13 
அல்வைலூயா, அல்வைலூயா! கடவுளின் வார்த்வதவய நீங்கள் 
எங்களிடமிருந்து வகட்டவபாது அவத மனித வார்த்வதயாக அல்ை, 
கடவுளின் வார்த்வதயாகவவ ஏற்றுக் றகாண்டீர்கள். அல்வைலூயா. 

நற்பெய்தி வொெகம் 

இவயசு அதிகாேத்வதாடு மக்களுக்குப் வபாதித்து வந்தார். 

✠ மாற்கு எழுதிய நற்றசய்தியிைிருந்து வாசகம் 1: 21-28 

இவயசுவும் சீடர்களும் கப்பர்நாகும் ஊரில் நுவழந்தார்கள். ஓய்வு நாள்களில் 
இவயசு றதாழுவகக்கூடத்திற்குச் றசன்று கற்பித்து வந்தார். அவருவடய 



வபாதவனவயக் குெித்து மக்கள் வியப்பில் ஆழ்ந்தார்கள். ஏறனனில் அவர் 
மவெநூல் அெிஞவேப் வபாைன்ெி, அதிகாேத்வதாடு அவர்களுக்குக் கற்பித்து 
வந்தார். 

அப்வபாது அவர்களுவடய றதாழுவகக்கூடத்தில் தீய ஆவி பிடித்திருந்த 
ஒருவர் இருந்தார். அவவேப் பிடித்திருந்த ஆவி, “நாசவேத்து இவயசுவவ, உமக்கு 
இங்கு என்ன வவவை? எங்கவள ஒழித்துவிடவா வந்தீர்? நீர் யார் என எனக்குத் 
றதரியும். நீர் கடவுளுக்கு அர்ப்ப மானவர்” என்று கத்தியது. “வாவய மூடு; 
இவவே விட்டு றவளிவய வபா” என்று இவயசு அதவன அதட்டினார். அப்றபாழுது 
அத்தீய ஆவி அம்மனிதருக்கு வைிப்பு உண்டாக்கிப் றபருங்கூச்சைிட்டு அவவே 
விட்டு றவளிவயெிற்று. 

அவர்கள் அவனவரும் திவகப்புற்று, “இது என்ன? இது அதிகாேம் றகாண்ட 
புதிய வபாதவனயாய் இருக்கிெவத! இவர் தீய ஆவிகளுக்கும் 
கட்டவளயிடுகிொர்; அவவயும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகின்ெனவவ!” என்று 
தங்களிவடவய வபசிக்றகாண்டனர். அவவேப் பற்ெிய றசய்தி உடவன 
கைிவையாவின் சுற்றுப்புெறமங்கும் பேவியது. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


