
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – திங்கள் 
முதல் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

கடவுள் தம் மகன் வழியாக நம்மிடம் பேசியுள்ளார். 

எேிபேயருக்கு எழுதப்ேட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-6 

ேல முறை, ேல வறககளில் முற்காலத்தில் இறைவாக்கினர் வழியாக நம் 
மூதாறதயரிடம் பேசிய கடவுள், இவ்விறுதி நாள்களில் தம் மகன் வழியாக 
நம்மிடம் பேசியுள்ளார்; இவறே எல்லாவற்றுக்கும் உரிறமயாளோக்கினார்; இவர் 
வழியாக உலகங்கறளப் ேறடத்தார். 

கடவுளுறடய மாட்சிறமயின் சுடரோளியாகவும், அவருறடய இயல்ேின் 
அச்சுப் ேதிவாகவும் விளங்கும் இவர், தம் வல்லறமமிக்க ரசால்லால் 
எல்லாவற்றையும் தாங்கி நடத்துகிைார். மக்கறளப் ோவங்களிலிருந்து 
தூய்றமப்ேடுத்தியேின், விண்ணகத்தில் இவர் ரேருறமமிக்க கடவுளின் 
வலப்ேக்கத்தில் வறீ்ைிருக்கிைார். இவ்வாறு இறைமகன் வானதூதறேவிடச் 
சிைந்தரதாரு ரேயறே உரிறமப்பேைாகப் ரேற்ைார். அந்நிறலக்கு ஏற்ே 
அவர்கறளவிட இவர் பமன்றம அறடந்தார். 

ஏரனனில், கடவுள் வானதூதர் எவரிடமாவது “நீ என் றமந்தர்; இன்று நான் 
உம்றமப் ரேற்ரைடுத்பதன்” என்றும், “நான் அவருக்குத் தந்றதயாயிருப்பேன், 
அவர் எனக்கு மகனாயிருப்ோர்” என்றும் எப்போதாவது கூைியதுண்டா? பமலும் 
அவர் தம் முதற்பேைான இவறே உலகிற்கு அனுப்ேியபோது, “கடவுளின் தூதர் 
அறனவரும் அவறே வழிேடுவார்களாக” என்ைார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

திோ 97: 1,2b. 6,7c. 9 (ேல்லவி: 7c) 
ேல்லவி: அறனத்துத் ரதய்வங்கபள! ஆண்டவறேத் தாழ்ந்து ேணியுங்கள். 

1 ஆண்டவர் ஆட்சி ரசய்கின்ைார்; பூவுலகம் மகிழ்வதாக! திேளான தீவு நாடுகள் 
களிகூர்வனவாக! 
2b நீதியும் பநர்றமயும் அவேது அரியறணயின் அடித்தளம். - ேல்லவி 
 
6 வானங்கள் அவேது நீதிறய அைிவிக்கின்ைன; அறனத்து மக்களினங்களும் 
அவேது மாட்சிறயக் காண்கின்ைன. 



7c அறனத்துத் ரதய்வங்கபள! அவறேத் தாழ்ந்து ேணியுங்கள். - ேல்லவி 
 
9 ஏரனனில், ஆண்டவபே! உலகறனத்றதயும் ஆளும் உன்னதர் நீர்; ரதய்வங்கள் 
அறனத்திற்கும் பமலானவர் நீபே! - ேல்லவி 
 
நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

மாற் 1: 15 
அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! காலம் நிறைபவைிவிட்டது, இறையாட்சி 
ரநருங்கி வந்துவிட்டது; மனம் மாைி நற்ரசய்திறய நம்புங்கள், என்கிைார் 
ஆண்டவர். அல்பலலூயா. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

மனம் மாைி, நற்ரசய்திறய நம்புங்கள். 

✠ மாற்கு எழுதிய நற்ரசய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 14-20 

அக்காலத்தில் 
பயாவான் றகதுரசய்யப்ேட்டேின், கடவுளின் நற்ரசய்திறயப் 

ேறைசாற்ைிக்ரகாண்பட இபயசு கலிபலயாவிற்கு வந்தார். “காலம் 
நிறைபவைிவிட்டது. இறையாட்சி ரநருங்கி வந்துவிட்டது; மனம் மாைி 
நற்ரசய்திறய நம்புங்கள்” என்று அவர் கூைினார். 

அவர் கலிபலயக் கடபலாேமாய்ச் ரசன்ைபோது, சீபமாறனயும் அவர் 
சபகாதேோன அந்திபேயாறவயும் கண்டார். மீனவர்களான அவர்கள் கடலில் 
வறல வசீிக்ரகாண்டிருந்தார்கள். இபயசு அவர்கறளப் ோர்த்து, “என் ேின்பன 
வாருங்கள்; நான் உங்கறள மனிதறேப் ேிடிப்ேவர் ஆக்குபவன்” என்ைார். உடபன 
அவர்கள் வறலகறள விட்டுவிட்டு அவறேப் ேின்ேற்ைினார்கள். 

ேின்னர், சற்று அப்ோல் ரசன்ைபோது, ரசேபதயுவின் மகன் யாக்பகாறேயும் 
அவர் சபகாதேோன பயாவாறனயும் இபயசு கண்டார். அவர்கள் ேடகில் 
வறலகறளப் ேழுது ோர்த்துக்ரகாண்டிருந்தார்கள். உடபன இபயசு அவர்கறளயும் 
அறழத்தார். அவர்களும் தங்கள் தந்றத ரசேபதயுறவக் கூலியாள்கபளாடு 
ேடகில் விட்டுவிட்டு அவர் ேின்ரசன்ைார்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


