
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – திங்கள் 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

அன்னா மலடியாக இருந்ததால், அவருடைய சக்களத்தி அவடை எள்ளி 
நடகத்து வந்தார். 

சாமுவவல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-8 

எப்ைாயிம் மடலநாட்டைச் சார்ந்த இைாமாத்தயிம் வசாப்பிமில் எல்கானா 
என்ற ஒருவர் இருந்தார். இவர் எப்ைாயிடமச் சார்ந்த சூப்பின் மகனான 
வதாகூவின் டமந்தனான எலிகூபின் புதல்வனான எரைாகாமின் மகன். 
அவருக்கு அன்னா, ரபனின்னா என்ற இரு மடனவியர் இருந்தனர்; 
ரபனின்னாவுக்குக் குழந்டதகள் இருந்தனர். அன்னாவுக்வகா குழந்டதகள் 
இல்டல. 

எல்கானா ஆண்டுவதாறும் சீவலாவில் படைகளின் ஆண்ைவடை வழிபைவும் 
அவருக்குப் பலி ரசலுத்தவும் தம் நகரிலிருந்து ரசன்று வருவார். அங்வக 
ஆண்ைவரின் குருவான ஏலியின் இரு புதல்வர்கள் ஓப்னியும் பினகாசும் 
இருந்தனர். எல்கானா, தாம் பலி ரசலுத்திய நாளில், தம் மடனவி 
ரபனின்னாவுக்கும் அவளுடைய புதல்வர் புதல்வியர் அடனவருக்கும் பங்கு 
ரகாடுப்பதுண்டு. அன்னாவின்மீது அவர் அன்புரகாண்டிருந்தும் அவருக்கு ஒவை 
பங்டகத்தான் அளித்தார். ஏரனனில் ஆண்ைவர் அவடை மலடியாக்கியிருந்தார். 
ஆண்ைவர் அவடை மலடியாக்கியிருந்ததால், அவருடைய சக்களத்தி அவடைத் 
துன்புறுத்தி வடதத்தாள். இவ்வாறு ஆண்டுவதாறும் நைந்தது; அவர் 
ஆண்ைவரின் இல்லம் வந்தவபாரதல்லாம் அவள் அவடைத் துன்புறுத்துவாள். 
அன்னா உண்ணாமல் அழுவார். அப்வபாது அவர் கணவர் எல்கானா அவடை 
வநாக்கி, “அன்னா, நீ ஏன் அழுகிறாய்? நீ ஏன் உண்ணவில்டல? நீ ஏன் 
மனவருத்தம் அடைகிறாய்? நான் உனக்குப் பத்துப் புதல்வடைவிை வமலானவன் 
அன்வறா?” என்பார். 

ஆண்ைவரின் அருள்வாக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

திபா 116: 12-13. 14,17. 18-19 (பல்லவி: 17a) 
பல்லவி: ஆண்ைவவை! நான் உமக்கு நன்றிப் பலி ரசலுத்துவவன். 

அல்லது: அல்வலலூயா. 

12 ஆண்ைவர் எனக்குச் ரசய்த எல்லா நன்டமகளுக்காகவும் நான் அவருக்கு 
என்ன டகம்மாறு ரசய்வவன்? 



13 மீட்பின் கிண்ணத்டதக் டகயில் எடுத்து, ஆண்ைவைது ரபயடைத் 
ரதாழுவவன். - பல்லவி 
 
14 இவதா! ஆண்ைவருடைய மக்கள் அடனவரின் முன்னிடலயில் அவருக்கு 
என் ரபாருத்தடனகடள நிடறவவற்றுவவன். 
17 நான் உமக்கு நன்றிப் பலி ரசலுத்துவவன்; ஆண்ைவைாகிய உம் ரபயடைத் 
ரதாழுவவன். - பல்லவி 
 
18 இப்ரபாழுவத உம் மக்கள் அடனவரின் முன்னிடலயில் ஆண்ைவவை! உமக்கு 
என் ரபாருத்தடனகடள நிடறவவற்றுவவன். 
19 உமது இல்லத்தின் முற்றங்களில், எருசவலமின் நடுவில், ஆண்ைவவை! 
உமக்கு என் ரபாருத்தடனகடள நிடறவவற்றுவவன். - பல்லவி 
 
நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

மாற் 1: 15 
அல்வலலூயா, அல்வலலூயா! காலம் நிடறவவறிவிட்ைது, இடறயாட்சி 
ரநருங்கி வந்துவிட்ைது; மனம் மாறி நற்ரசய்திடய நம்புங்கள், என்கிறார் 
ஆண்ைவர். அல்வலலூயா. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

மனம் மாறி, நற்ரசய்திடய நம்புங்கள். 

✠ மாற்கு எழுதிய நற்ரசய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 14-20 

அக்காலத்தில் 
வயாவான் டகதுரசய்யப்பட்ைபின், கைவுளின் நற்ரசய்திடயப் 

படறசாற்றிக்ரகாண்வை இவயசு கலிவலயாவிற்கு வந்தார். “காலம் 
நிடறவவறிவிட்ைது. இடறயாட்சி ரநருங்கி வந்துவிட்ைது; மனம் மாறி 
நற்ரசய்திடய நம்புங்கள்” என்று அவர் கூறினார். 

அவர் கலிவலயக் கைவலாைமாய்ச் ரசன்றவபாது, சீவமாடனயும் அவர் 
சவகாதைைான அந்திவையாடவயும் கண்ைார். மீனவர்களான அவர்கள் கைலில் 
வடல வசீிக்ரகாண்டிருந்தார்கள். இவயசு அவர்கடளப் பார்த்து, “என் பின்வன 
வாருங்கள்; நான் உங்கடள மனிதடைப் பிடிப்பவர் ஆக்குவவன்” என்றார். உைவன 
அவர்கள் வடலகடள விட்டுவிட்டு அவடைப் பின்பற்றினார்கள். 

பின்னர், சற்று அப்பால் ரசன்றவபாது, ரசபவதயுவின் மகன் யாக்வகாடபயும் 
அவர் சவகாதைைான வயாவாடனயும் இவயசு கண்ைார். அவர்கள் பைகில் 
வடலகடளப் பழுது பார்த்துக்ரகாண்டிருந்தார்கள். உைவன இவயசு 
அவர்கடளயும் அடழத்தார். அவர்களும் தங்கள் தந்டத ரசபவதயுடவக் 
கூலியாள்கவளாடு பைகில் விட்டுவிட்டு அவர் பின்ரசன்றார்கள். 



ஆண்ைவரின் அருள்வாக்கு. 


