
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – புதன் 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

ஆண்டவரே ரேசும், உம் அடியான் ரேட்ேிரேன் 

சாமுரவல் முதல் நூலிலிருந்து வாசேம் 3: 1-10, 19-20 

அந்நாள்ேளில் 
சிறுவன் சாமுரவல் ஏலியின் ரேற்ோர்வவயில் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் 

சசய்துவந்தான். அந்நாள்ேளில் ஆண்டவரின் வார்த்வத அரிதாே இருந்தது. 
ோட்சியும் அவ்வளவாே இல்வல. அப்ரோது ஒரு நாள் ஏலி தம் உவேவிடத்தில் 
ேடுத்திருந்தார். ேண்ோர்வவ ேங்ேிவிட்டதால் அவோல் ோர்க்ே முடியவில்வல. 
ேடவுளின் விளக்கு இன்னும் அவையவில்வல. ேடவுளின் ரேவழ 
வவக்ேப்ேட்டிருந்த ஆண்டவரின் இல்லத்தில் சாமுரவல் ேடுத்திருந்தான். 

அப்சோழுது ஆண்டவர், ‘சாமுரவல்’ என்று அவழத்தார். அதற்கு அவன், 
“இரதா! அடிரயன்” என்று சசால்லி, ஏலியிடம் ஓடி, “இரதா! அடிரயன். என்வை 
அவழத்தீர்ேளா?” என்று ரேட்டான். அதற்கு அவர், “நான் அவழக்ேவில்வல. 
திரும்ேிச் சசன்று ேடுத்துக்சோள்” என்ோர். அவனும் சசன்று 
ேடுத்துக்சோண்டான். 

ஆண்டவர் ேீண்டும் ‘சாமுரவல்’ என்று அவழக்ே, அவன் எழுந்து ஏலியிடம் 
சசன்று, “இரதா! அடிரயன். என்வை அவழத்தீர்ேளா?” என்று ரேட்டான். அவரோ, 
“நான் அவழக்ேவில்வல ேேரை! சசன்று ேடுத்துக் சோள்” என்ோர். சாமுரவல் 
ஆண்டவவே இன்னும் அேியவில்வல. அவனுக்கு ஆண்டவரின் வார்த்வத 
இன்னும் சவளிப்ேடுத்தப்ேடவில்வல. 

மூன்ோம் முவேயாே ஆண்டவர், ‘சாமுரவல்’ என்று அவழத்தார். அவன் 
எழுந்து ஏலியிடம் சசன்று, “இரதா! அடிரயன். என்வை அவழத்தீர்ேளா?” என்று 
ரேட்டான். அப்சோழுது சிறுவவை ஆண்டவர்தாம் அவழத்தார் என்று ஏலி 
சதரிந்துசோண்டார். ேின்பு ஏலி சாமுரவவல ரநாக்ேி, “சசன்று ேடுத்துக்சோள். 
உன்வை அவர் ேீண்டும் அவழத்தால் அதற்கு நீ, ‘ஆண்டவரே ரேசும், உம் 
அடியான் ரேட்ேிரேன்’ என்று ேதில் சசால்” என்ோர். சாமுரவலும் தன் 
இடத்திற்குச் சசன்று ேடுத்துக்சோண்டான். 

அப்ரோது ஆண்டவர் வந்து நின்று, ‘சாமுரவல், சாமுரவல்’ என்று 
முன்புரோல் அவழத்தார். அதற்குச் சாமுரவல், ‘ரேசும், உம் அடியான் 
ரேட்ேிரேன்’ என்று ேறுசோழி கூேிைான். 

சாமுரவல் வளர்ந்தான்; ஆண்டவர் அவரைாடு இருந்தார்; சாமுரவலது 
வார்த்வத எவதயும் அவர் தவேயில் விழவிடவில்வல. சாமுரவல் 



ஆண்டவரின் இவேவாக்ேிைோே நியேிக்ேப்ேட்டுவிட்டார் என்று, தாண் முதல் 
சேரயர்சசோ வவேயிலும் அவைத்து இஸ்ேரயலரும் அேிந்து சோண்டைர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

திோ 40: 1,4. 6-7a. 7b-8. 9 (ேல்லவி: 7a.8a) 
ேல்லவி: உேது திருவுளம் நிவேரவற்ே இரதா வருேின்ரேன் ஆண்டவரே! 

1 நான் ஆண்டவருக்ோேப் சோறுவேயுடன் ோத்திருந்ரதன்; அவரும் என் ேக்ேம் 
சாய்ந்து எைது ேன்ோட்வடக் ரேட்டருளிைார். 
4 ஆண்டவர்ேீது நம்ேிக்வே சோண்டவரே ரேறுசேற்ேவர்; அத்தவேரயார் 
சிவலேவள ரநாக்ோதவர்; சோய்யாைவற்வேச் சாோதவர். - ேல்லவி 
 
6 ேலிவயயும் ோைிக்வேவயயும் நீர் விரும்ேவில்வல; எரிேலிவயயும் ோவம் 
ரோக்கும் ேலிவயயும் நீர் ரேட்ேவில்வல; ஆைால், என் சசவிேள் திேக்கும்ேடி 
சசய்தீர். 
7a எைரவ, ‘இரதா வருேின்ரேன்.’ - ேல்லவி 
 
7b என்வைக் குேித்துத் திருநூல் சுருளில் எழுதப்ேட்டுள்ளது; 
8 என் ேடவுரள! உேது திருவுளம் நிவேரவற்றுவதில் நான் ேேிழ்ச்சி 
அவடேின்ரேன்; உேது திருச்சட்டம் என் உள்ளத்தில் இருக்ேின்ேது என்ரேன் 
நான். - ேல்லவி 
 
9 என் நீதிவய நீர் நிவலநாட்டிய நற்சசய்திவய ோசேரும் சவேயில் 
அேிவித்ரதன்; நான் வாவய மூடிக்சோண்டிருக்ேவில்வல; ஆண்டவரே! நீர் 
இவத அேிவரீ். - ேல்லவி 
 
நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

ரயாவா 10: 27 
அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா! "என் ஆடுேள் எைது குேலுக்குச் 
சசவிசாய்க்ேின்ேை. எைக்கும் அவற்வேத் சதரியும். அவவயும் என்வைப் 
ேின்சதாடர்ேின்ேை,” என்ேிோர் ஆண்டவர். அல்ரலலூயா. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

இரயசு ேல்ரவறு ேிைிேளால் வருந்தியவவேக் குைப்ேடுத்திைார். 

✠ ோற்கு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசேம் 1: 29-39 

இரயசுவும் சீடர்ேளும் சதாழுவேக்கூடத்வத விட்டு சவளிரய வந்து 
யாக்ரோபு, ரயாவானுடன் சீரோன், அந்திரேயா ஆேிரயாரின் வடீ்டிற்குள் 
சசன்ோர்ேள். 



சீரோனுவடய ோேியார் ோய்ச்சலாய்க் ேிடந்தார். உடரை அவர்ேள் அவதப் 
ேற்ேி இரயசுவிடம் சசான்ைார்ேள். இரயசு அவேருேில் சசன்று வேவயப் 
ேிடித்து அவவேத் தூக்ேிைார். ோய்ச்சல் அவவே விட்டு நீங்ேிற்று. அவர் 
அவர்ேளுக்குப் ேைிவிவட சசய்தார். 

ோவல ரவவளயில், ேதிேவன் ேவேயும் ரநேத்தில் ரநாயாளர்ேள், 
ரேய்ேிடித்தவர்ேள் அவைவவேயும் ேக்ேள் அவரிடம் சோண்டு வந்தார்ேள். நேர் 
முழுவதும் வடீ்டு வாயில்முன் கூடியிருந்தது. ேல்ரவறு ேிைிேளால் வருந்திய 
ேலவே அவர் குைப்ேடுத்திைார். ேல ரேய்ேவளயும் ஓட்டிைார்; அந்தப் ரேய்ேள் 
அவவே அேிந்திருந்ததால் அவற்வே அவர் ரேசவிடவில்வல. 

இரயசு விடியற்ோவலக் ேருக்ேலில் எழுந்து தைிவேயாை ஓர் இடத்திற்குப் 
புேப்ேட்டுச் சசன்ோர். அங்ரே அவர் இவேவைிடம் ரவண்டிக் சோண்டிருந்தார். 
சீரோனும் அவருடன் இருந்தவர்ேளும் அவவேத் ரதடிச் சசன்ோர்ேள். அவவேக் 
ேண்டதும், “எல்லாரும் உம்வேத் ரதடிக் சோண்டிருக்ேிோர்ேள்” என்ோர்ேள். 
அதற்கு அவர், “நாம் அடுத்த ஊர்ேளுக்குப் ரோரவாம், வாருங்ேள். அங்கும் நான் 
நற்சசய்திவயப் ேவேசாற்ே ரவண்டும்; ஏசைைில் இதற்ோேரவ நான் 
வந்திருக்ேிரேன்” என்று சசான்ைார். ேின்பு அவர் ேலிரலய நாடு முழுவதும் 
சசன்று அவர்ேளுவடய சதாழுவேக்கூடங்ேளில் நற்சசய்திவயப் ேவேசாற்ேிப் 
ரேய்ேவள ஓட்டி வந்தார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


