
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – வியொழன் 
முதல் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

ஒவ்வவொரு நொளும் ஒருவருக்வகொருவர் ஊக்கமூட்டுங்கள். 

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வொசகம் 3: 7-14 

சரகொதேர் சரகொதரிகரே, 
தூய ஆவியொர் கூறுவது: “இன்று நீங்கள் அவேது குேலலக் ரகட்பரீ்கவேன்றொல், 

பொலல நிலத்தில் ரசொதலை நொேன்று கிேர்ச்சியின் ரபொது இருந்ததுரபொல, உங்கள் 
இதயத்லதக் கடிைப்படுத்திக் வகொள்ேொதீர்கள். அங்ரக உங்கள் மூதொலதயர் நொற்பது 
ஆண்டுகள் என் வசயல்கலேக் கண்டிருந்தும் என்லைச் ரசொதித்துப் பொர்த்தைர். 
எைரவ, அத்தலலமுலறயிைர் மீது வவறுப்புக்வகொண்டு, ‘எப்ரபொதும் இவர்கேது 
உள்ேம் தவறுகிறது; என் வழிகலே இவர்கள் அறியொதவர்கள்; எைரவ நொன் 
சிைமுற்று, “நொன் அேிக்கும் இலேப்பொற்றியின் நொட்டிற்குள் நுலழயரவ 
மொட்டொர்கள்” என்று ஆலையிட்டுக் கூறிரைன்’ என்றொர் கடவுள்.” 

அன்பர்கரே, நம்பிக்லக வகொள்ேொத தீய உள்ேம், வொழும் கடவுலே விட்டு 
விலகும். இத்தலகய தீய உள்ேம் உங்களுள் எவருக்கும் இேொதபடி 
பொர்த்துக்வகொள்ளுங்கள். உங்களுள் எவரும் பொவத்தொல் ஏமொற்றப்பட்டு, கடிை 
உள்ேத்திைர் ஆகொதவொறு, ஒவ்வவொரு நொளும் “இன்ரற” எை எண்ைி, நொள்ரதொறும் 
ஒருவருக்வகொருவர் அறிவுலே கூறுங்கள். வதொடக்கத்தில் நொம் வகொண்டிருந்த திட 
நம்பிக்லகலய இறுதிவலே உறுதியொகப் பற்றிக்வகொண்டிருந்தொல் நொமும் 
கிறிஸ்துவின் பங்கொேிகேொரவொம். 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

திபொ 95: 6-7a. 7b-9. 10-11 (பல்லவி: 7,8 கொண்க) 
பல்லவி: உங்கள் இதயத்லதக் கடிைப்படுத்தொதீர்கள்; ஆண்டவர் குேலுக்குச் 
வசவிசொயுங்கள். 

6 வொருங்கள்; தொள்பைிந்து அவலேத் வதொழுரவொம்; நம்லம உருவொக்கிய 
ஆண்டவர்முன் முழந்தொேிடுரவொம். 
7a அவரே நம் கடவுள்; நொரமொ அவேது ரமய்ச்சலின் மக்கள்; நொம் அவர் ரபைிக் 
கொக்கும் ஆடுகள். - பல்லவி 
 
7b இன்று நீங்கள் அவேது குேலுக்குச் வசவிவகொடுத்தொல் எத்துலை நலம்! 



8 அன்று வமரிபொவிலும், பொலலநிலத்தில் மொசொவிலும் வசய்ததுரபொல், உங்கள் 
இதயத்லதக் கடிைப்படுத்திக் வகொள்ேொதீர்கள். 
9 அங்ரக உங்கள் மூதொலதயர் என்லைச் ரசொதித்தைர்; என் வசயல்கலேக் 
கண்டிருந்தும் என்லைச் ரசொதித்துப் பொர்த்தைர். - பல்லவி 
 
10 நொற்பது ஆண்டேவொய் அந்தத் தலலமுலற எைக்கு வவறுப்பூட்டியதொல், நொன் 
உலேத்தது: ‘அவர்கள் உறுதியற்ற உள்ேம் வகொண்ட மக்கள்; என் வழிகலே 
அறியொதவர்கள்'. 
11 எைரவ, நொன் சிைமுற்று, ‘நொன் அேிக்கும் இலேப்பொற்றியின் நொட்டிற்குள் 
நுலழயரவ மொட்டொர்கள்’ என்று ஆலையிட்டுக் கூறிரைன். - பல்லவி 
 
நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

மத் 4: 23 
அல்ரலலூயொ, அல்ரலலூயொ! இரயசு விண்ைேசு பற்றிய நற்வசய்திலயப் 
பலறசொற்றிைொர்; மக்கேிலடரய இருந்த ரநொய் வநொடிகள் அலைத்லதயும் 
குைமொக்கிைொர். அல்ரலலூயொ. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

வதொழுரநொய் அவலே விட்டு நீங்க, அவர் நலமலடந்தொர். 

✠ மொற்கு எழுதிய நற்வசய்தியிலிருந்து வொசகம் 1: 40-45 

ஒரு நொள் வதொழுரநொயொேர் ஒருவர் இரயசுவிடம் வந்து, “நீர் விரும்பிைொல் 
எைது ரநொலய நீக்க உம்மொல் முடியும்” என்று முழந்தொள்படியிட்டு ரவண்டிைொர். 
இரயசு அவர்மீது பரிவு வகொண்டு தமது லகலய நீட்டி அவலேத் வதொட்டு அவரிடம், 
“நொன் விரும்புகிரறன், உமது ரநொய் நீங்குக!” என்றொர். உடரை வதொழுரநொய் 
அவலேவிட்டு நீங்க, அவர் நலமலடந்தொர். 

பிறகு அவரிடம், “இலத யொருக்கும் வசொல்ல ரவண்டொம், கவைமொய் இரும். 
ஆைொல் நீர் ரபொய் உம்லமக் குருவிடம் கொட்டி, ரநொய் நீங்கியதற்கொக ரமொரச 
கட்டலேயிட்டுள்ே கொைிக்லகலயச் வசலுத்தும். நீர் நலமலடந்துள்ேரீ் என்பதற்கு 
அது சொன்றொகும்” என்று மிகக் கண்டிப்பொகக் கூறி உடைடியொக அவலே 
அனுப்பிவிட்டொர். 

ஆைொல் அவர் புறப்பட்டுச் வசன்று இந்தச் வசய்திலய எங்கும் அறிவித்துப் 
பேப்பிவந்தொர். அதைொல் இரயசு எந்த நகருக்குள்ளும் வவேிப்பலடயொய்ச் வசல்ல 
முடியவில்லல; வவேிரய தைிலமயொை இடங்கேில் தங்கி வந்தொர். எைினும் 
மக்கள் எல்லொ இடங்கேிலிருந்தும் அவரிடம் வந்துவகொண்டிருந்தொர்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 


