
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – பவள்ளி 
முதல் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

கடவுள் தரும் ஓய்வைப் பெறுகிறைர்கள், நம்ெிக்வகயுடன் இருக்கும் நாமே. 

எெிமேயருக்கு எழுதப்ெட்ட திருமுகத்திலிருந்து ைாசகம் 4: 1-5, 11 

சமகாதேர் சமகாதரிகமே, 
கடவுள் தரும் ஓய்வைப் பெறுைது ெற்றி அைர் அேித்த ைாக்குறுதி இன்னும் 

நிவலத்திருப்ெதால், உங்களுள் எைமேனும் அவத அவடயத் தைறிைிடக் கூடாது 
என எண்ணுகிமறன். இது குறித்து நாம் கைனோய் இருப்மொோக. ஏபனனில் 
அைர்களுக்கு அறிைிக்கப்ெட்டது மொலமை, நேக்கும் நற்பசய்தி அறிைிக்கப்ெட்டது. 
ஆயினும் அைர்கள் மகட்ட பசய்தி அைர்களுக்குப் ெயன் அேிக்கைில்வல; 
ஏபனனில் மகட்டைர்கள் அச்பசய்திவய நம்ெிக்வகமயாடு மகட்கைில்வல. 

இந்த ஓய்வைப் பெறுகிறைர்கள் நம்ெிக்வகயுடன் இருக்கும் நாமே. இவதக் 
குறித்மத, “நான் சினமுற்று, ‘நான் அேிக்கும் இவேப்ொற்றியின் நாட்டிற்குள் 
நுவையமை ோட்டார்கள்’ என்று ஆவையிட்டுக் கூறிமனன்” என 
எடுத்துவேக்கப்ெட்டுள்ேது. எனினும் உலகம் மதான்றிய காலத்திமலமய 
கடவுளுவடய மைவலகள் முடிந்துைிட்டன. ஏபனனில் ேவறநூலில் ஓரிடத்தில் 
ஏைாம் நாள் ெற்றி, “கடவுள் தாம் பசய்த மைவலகள் அவனத்வதயும் நிவறவு 
பெறச்பசய்து, ஏைாம் நாேில் ஓய்ந்திருந்தார்” என்று கூறப்ெட்டுள்ேது. மேலும், 
மேற்பசான்ன பசாற்பறாடரில், “அைர்கள் நான் அேிக்கும் இவேப்ொற்றியின் 
நாட்டிற்குள் நுவையமை ோட்டார்கள்” என்றிருக்கிறது. 

ஆதலால், கீழ்ப்ெடியாதைர்கேின் ோதிரிவயப் ெின்ெற்றி, எைரும் 
ைழீ்ச்சியுறாதைாறு அந்த ஓய்வைப் பெற முழு முயற்சி பசய்மைாோக. 

ஆண்டைரின் அருள்ைாக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

திொ 78: 3,4bc. 6c-7. 8 (ெல்லைி: 7b) 
ெல்லைி: இவறைனின் பசயல்கவே ேறைாதீர்கள். 

3 நாங்கள் மகட்டவை, நாங்கள் அறிந்தவை, எம் மூதாவதயர் எேக்கு 
ைிரித்துவேத்தவை - இைற்வற உவேப்மொம். 
4bc ைேைிருக்கும் தவலமுவறக்கு ஆண்டைரின் புகழ்ேிகு, ைலிவேேிகு 
பசயல்கவேயும் அைர் ஆற்றிய ைியத்தகு பசயல்கவேயும் எடுத்துவேப்மொம். -



 ெல்லைி 
 
6c இைர்கள் தம் புதல்ைர்களுக்கு ஆர்ைத்துடன் கற்றுக்பகாடுக்கவும், 
7 அதனால், அைர்கள் கடவுள்ேீது நம்ெிக்வக வைக்கவும், இவறைனின் 
பசயல்கவே ேறைாதிருக்கவும், அைர்தம் கட்டவேகவேக் கவடப்ெிடிக்கவுமே. -
 ெல்லைி 
 
8 தங்கள் மூதாவதயவேப் மொல், எதிர்ப்பு ேனமும், அடங்காக் குைமும் 
பகாண்ட தவலமுவறயாகவும், மநரிய உள்ேேற்றைர்கோகவும், இவறைன்ேீது 
உண்வேப் ெற்று அற்றைர்கோகவும் இோதெடி அைர் கட்டவேயிட்டார். - ெல்லைி 
 
நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

லூக் 7: 16 
அல்மலலூயா, அல்மலலூயா! நம்ேிவடமய பெரிய இவறைாக்கினர் ஒருைர் 
மதான்றியிருக்கிறார். கடவுள் தம் ேக்கவேத் மதடி ைந்திருக்கிறார். 
அல்மலலூயா. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

ேண்ணுலகில் ொைங்கவே ேன்னிக்க, ோனிட ேகனுக்கு அதிகாேம் உண்டு. 

✠ ோற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து ைாசகம் 2: 1-12 

இமயசு ேீண்டும் கப்ெர்நாகுமுக்குச் பசன்றார். அைர் ைடீ்டில் இருக்கிறார் 
என்னும் பசய்தி ெேைிற்று. ெலர் ைந்து கூடமை, ைடீ்டு ைாயிலருகிலும் 
இடேில்லாேல் மொயிற்று. அைர் அைர்களுக்கு இவறைார்த்வதவய 
எடுத்துவேத்துக் பகாண்டிருந்தார். அப்மொது முடக்குைாதமுற்ற ஒருைவே 
நால்ைர் சுேந்து அைரிடம் பகாண்டுைந்தனர். ேக்கள் திேண்டிருந்த காேைத்தால் 
அைவே இமயசுவுக்கு முன் பகாண்டுைே இயலைில்வல. எனமை அைர் இருந்த 
இடத்திற்கு மேமல ைடீ்டின் கூவேவய உவடத்துத் திறப்பு உண்டாக்கி, 
முடக்குைாதமுற்றைவேப் ெடுக்வகமயாடு கீமை இறக்கினர். இமயசு 
அைர்களுவடய நம்ெிக்வகவயக் கண்டு, முடக்குைாதமுற்றைரிடம், “ேகமன, உன் 
ொைங்கள் ேன்னிக்கப்ெட்டன” என்றார். 

அங்மக அேர்ந்திருந்த ேவறநூல் அறிஞர் சிலர், “இைன் ஏன் இப்ெடிப் 
மெசுகிறான்? இைன் கடவுவேப் ெைிக்கிறான். கடவுள் ஒருைமே அன்றிப் 
ொைங்கவே ேன்னிக்க யாோல் இயலும்?” என உள்ேத்தில் 
எண்ைிக்பகாண்டிருந்தனர். 



உடமன அைர்கள் தேக்குள் இவ்ைாறு எண்ணுைவத இமயசு தம்முள் 
உைர்ந்து, அைர்கவே மநாக்கி, “உங்கள் உள்ேங்கேில் இவ்ைாறு எண்ணுைது 
ஏன்? முடக்குைாதமுற்ற இைனிடம் ‘உன் ொைங்கள் ேன்னிக்கப்ெட்டன’ என்ெதா? 
‘எழுந்து உன் ெடுக்வகவய எடுத்துக்பகாண்டு நட’ என்ெதா? எது எேிது? 
ேண்ணுலகில் ொைங்கவே ேன்னிக்க ோனிட ேகனுக்கு அதிகாேம் உண்டு 
என்ெவத நீங்கள் அறிந்துபகாள்ே மைண்டும்” என்றார். எனமை அைர் 
முடக்குைாதமுற்றைவே மநாக்கி, “நான் உனக்குச் பசால்கிமறன், நீ எழுந்து 
உன்னுவடய ெடுக்வகவய எடுத்துக்பகாண்டு உனது ைடீ்டுக்குப் மொ” என்றார். 

அைரும் எழுந்து உடமன தம்முவடய ெடுக்வகவய எடுத்துக்பகாண்டு 
எல்லாரும் காை பைேிமய பசன்றார். இதனால் அவனைரும் ேவலத்துப்மொய், 
“இவதப்மொல நாம் ஒருமொதும் கண்டதில்வலமய” என்று கூறிக் கடவுவேப் 
மொற்றிப் புகழ்ந்தனர். 

ஆண்டைரின் அருள்ைாக்கு. 


