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முதல் வாசகம் 

நேர்மைந ாடு ஏமைகளுக்கு நீதி வைங்குவார். 

இமைவாக்கினர் எசா ா நூலிலிருந்து வாசகம்     11: 1-10 

ஆண்டவருக்குரிய நாளில்  

ஈசாய் என்னும் அடிமரத்திலிருந்து தளிர் ஒன்று துளிர் விடும்; அதன் 

வவர்களிலிருந்து கிளை ஒன்று வைர்ந்து கனி தரும். ஆண்டவரின் ஆவி 

அவர்வமல் தங்கியிருக்கும்; ஞானம், மமய்யுணர்வு, அறிவுளரத்திறன், 

ஆற்றல், நுண்மதி, ஆண்டவளரப்பற்றிய அச்ச உணர்வு - இவற்ளற அந்த 

ஆவி அவருக்கு அருளும் .அவரும் ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்பதில் 

மகிழ்ந்திருப்பார்.  

கண் கண்டளதக் மகாண்டு மட்டும் அவர் நீதி வழங்கார்; காதால் 

வகட்டளதக் மகாண்டு மட்டும் அவர் தீர்ப்புச் மசய்யார்; வநர்ளமவயாடு 

ஏளழகளுக்கு நீதி வழங்குவார்; நடுநிளைவயாடு நாட்டின் எளிவயாரது 

வழக்ளக விசாரிப்பார்; வார்த்ளத எனும் வகாலினால் மகாடியவளர 

அடிப்பார்; உதட்டில் எழும் மூச்சினால் தீவயாளர அழிப்பார். வநர்ளம 

அவருக்கு அளரக்கச்ளச; உண்ளம அவருக்கு இளடக்கச்ளச . 



அந்நாளில், ஓநாய் மசம்மறியாட்டுக் குட்டிவயாடு தங்கியிருக்கும்; 

அக்குட்டிவயாடு சிறுத்ளதப்புலி படுத்துக்மகாள்ளும்  .கன்றும் , 

சிங்கக்குட்டியும், மகாழுத்த காளையும் கூடி வாழும்; பச்சிைம் குழந்ளத 

அவற்ளற நடத்திச் மசல்லும்  .பசுவும் கரடியும் ஒன்றாய் வமயும் ; அவற்றின் 

குட்டிகள் வசர்ந்து படுத்துக்கிடக்கும்; சிங்கம் மாட்ளடப்வபால் 

ளவக்வகால் தின்னும்; பால் குடிக்கும் குழந்ளத விரியன் பாம்பின் 

வளையில் விளையாடும்; பால்குடி மறந்த பிள்ளை கட்டுவிரியன் 

வளையினுள் தன் ளகளய விடும்  .என் திருமளை முழுவதிலும் தீளம 

மசய்வார் எவருமில்ளை; வகடு விளைவிப்பார் யாருமில்ளை; ஏமனனில், 

கடல் தண்ணீரால் நிளறந்திருக்கிறது வபாை, மண்ணுைகம் ஆண்டவராம் 

என்ளனப் பற்றிய அறிவால் நிளறந்திருக்கும். அந்நாளில், 

மக்களினங்களுக்குச் சின்னமாய் விைங்கும் ஈசாயின் வவளரப் பிற 

இனத்தார் வதடி வருவார்கள்; அவர் இளைப்பாறும் இடம் மாட்சி 

நிளறந்ததாக இருக்கும். 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இமைவா உைக்கு ேன்றி 

 

பதிலுமைப்பாடல்   திபா 72: 1-2. 7-8. 12-13. 17  (பல்லவி :7a) 

பல்லவி: ஆண்டவருமட  காலத்தில் நீதி தமைத்நதாங்கும். 

1 கடவுவை, அரசருக்கு உமது நீதித்தீர்ப்ளப வழங்கும் ஆற்றளை 

அளியும்; அரச ளமந்தரிடம் உமது நீதி விைங்கச் மசய்யும் . 

2 அவர் உம் மக்களை நீதிவயாடு ஆள்வாராக  !உம்முளடயவரான 

எளிவயார்க்கு நீதித்தீர்ப்பு வழங்குவாராக !    பல்லவி… 

7 அவர் காைத்தில் நீதி தளழத்வதாங்குவதாக; நிைா 

உள்ைவளரயில் மிகுந்த சமாதானம் நிைவுவதாக. 



8  ஒரு கடலிலிருந்து அடுத்த கடல்வளரக்கும் அவர் ஆட்சி 

மசலுத்துவார்; வபராற்றிலிருந்து உைகின் எல்ளைவளரக்கும் 

அவர் அரசாள்வார்.        பல்லவி…. 

12  தம்ளம வநாக்கி மன்றாடும் ஏளழகளையும் திக்கற்ற   

எளிவயாளரயும் அவர் விடுவிப்பார் . 

13  வறிவயார்க்கும் ஏளழகட்கும் அவர் இரக்கம் காட்டுவார்; 

ஏளழகளின் உயிளரக் காப்பாற்றுவார்.   பல்லவி….. 

17 அவர் மபயர் என்மறன்றும் நிளைத்திருப்பதாக  !கதிரவன் 

உள்ைவளரயில் அவர் மபயர் நிளைப்பதாக !அவர்மூைம் 

மனிதர் ஆசிமபற விளழவராக !எல்ைா நாட்டினரும் அவளர 

நற்வபறு மபற்றவமரன வாழ்த்துவராக !   பல்லவி…. 

 

 

 இைண்டாம் வாசகம் 

ைக்கள் அமனவமையும் கிறிஸ்து மீட்கிைார். 

திருத்தூதர் பவுல் உநைாமை ருக்கு எழுதி  திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

15:4-9 

சவகாதரர் சவகாதரிகவை,  

முற்காைத்தில் எழுதப்பட்டளவ அளனத்தும் நமக்கு 

அறிவுளரயாகவவ எழுதப்பட்டன  .மளறநூல் தரும் மன உறுதியினாலும் 

ஊக்கத்தினாலும் நமக்கு எதிர்வநாக்கு உண்டாகிறது  .கிறிஸ்து இவயசுவின் 

முன்மாதிரிக்கு ஏற்ப நீங்கள் ஒவர மனத்தினராய் இருக்குமாறு மன 

உறுதிளயயும் ஊக்கத்ளதயும் தரும் கடவுள் உங்களுக்கு அருள்புரிவாராக!  

இவ்வாறு நீங்கள் அளனவரும் ஒருமனப்பட்டு, நம் ஆண்டவர் இவயசு 



கிறிஸ்துவின் கடவுளும் தந்ளதயுமானவளர ஒருவாய்ப்படப் வபாற்றிப் 

புகழ்வீர்கள். 

ஆளகயால், கிறிஸ்து உங்களை ஏற்றுக்மகாண்டது வபாை நீங்களும் 

ஒருவளர ஒருவர் ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள்  .அப்வபாது கடவுளைப் 

மபருளமப்படுத்துவீர்கள் .என் கருத்து இதுவவ .கடவுள் 

உண்ளமயுள்ைவர் என்பளதக் காட்டுமாறு கிறிஸ்து விருத்தவசதனம் 

மசய்துமகாண்டவர்களுக்குத் மதாண்டர் ஆனார். மூதாளதயருக்குத் 

தரப்பட்ட வாக்குறுதிகளை உறுதிப்படுத்தவும், பிற இனத்தார் 

கடவுளுளடய இரக்கத்ளதப் பார்த்து அவளரப் வபாற்றிப் புகழவும் 

இவ்வாறு மதாண்டர் ஆனார்  .ஆகவவ , “பிற இனத்தாரிளடவய உம்ளமப் 

வபாற்றுவவன்; உமது மபயருக்குப் புகழ்மாளை சாற்றுவவன்'' என இளதக் 

குறித்து மளறநூலில் எழுதியுள்ைது. 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இமைவா உைக்கு ேன்றி. 

 

ேற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     லூக் 3: 4,6 

அல்நலலூ ா, அல்நலலூ ா  !ஆண்டவருக்காக வழிம  

ஆ த்தைாக்குங்கள்; அவருக்காகப் பாமதம ச் சசம்மை ாக்குங்கள்; 

ைனிதர் அமனவரும் கடவுள் அருளும் மீட்மபக் காண்பர்  .அல்நலலூ ா.  

 

ேற்சசய்தி வாசகம் 

ைனம் ைாறுங்கள், ஏசனனில் விண்ணைசு சேருங்கி வந்துவிட்டது.  

*ைத்நதயு எழுதி  ேற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    3: 1-12 

அக்காைத்தில்  



திருமுழுக்கு வயாவான் யூவதயாவின் பாளைநிைத்துக்கு வந்து, 

“மனம் மாறுங்கள், ஏமனனில் விண்ணரசு மநருங்கி வந்துவிட்டது'' என்று 

பளறசாற்றி வந்தார். 

இவளரக் குறித்வத, “பாளைநிைத்தில் குரல் ஒன்று முழங்குகிறது; 

ஆண்டவருக்காக வழிளய ஆயத்தமாக்குங்கள்; அவருக்காகப் பாளதளயச் 

மசம்ளமயாக்குங்கள்'' என்று இளறவாக்கினர் எசாயா உளரத்துள்ைார் .

இந்த வயாவான் ஒட்டக முடியாைான ஆளடளய அணிந்திருந்தார்; வதால் 

கச்ளசளய இளடயில் கட்டி இருந்தார்; மவட்டுக்கிளியும் காட்டுத் வதனும் 

உண்டு வந்தார்  .எருசவைமிலும் யூவதயா முழுவதிலும் வயார்தான் ஆற்ளற 

அடுத்துள்ை பகுதிகள் அளனத்திலும் இருந்தவர்கள் அவரிடம் 

மசன்றார்கள்  .அவர்கள் தங்கள் பாவங்களை அறிக்ளகயிட்டு வயார்தான் 

ஆற்றில் அவரிடம் திருமுழுக்குப் மபற்று வந்தார்கள்.  

பரிவசயர், சதுவசயருள் பைர் தம்மிடம் திருமுழுக்குப் மபற 

வருவளதக் கண்டு அவர் அவர்களை வநாக்கி, “விரியன் பாம்புக் 

குட்டிகவை, வரப்வபாகும் சினத்திலிருந்து தப்பிக்க இயலும் என 

உங்களிடம் மசான்னவர் யார்? நீங்கள் மனம் மாறியவர்கள் என்பளத 

அதற்வகற்ற மசயல்கைால் காட்டுங்கள் .`ஆபிரகாம் எங்களுக்குத் தந்ளத' 

என உங்களிளடவய மசால்லிப் மபருளம மகாள்ை வவண்டாம் .

இக்கற்களிலிருந்தும் ஆபிரகாமுக்குப் பிள்ளைகளைத் வதான்றச் மசய்யக் 

கடவுள் வல்ைவர் என உங்களுக்குச் மசால்கிவறன். ஏற்மகனவவ 

மரங்களின் வவரருவக வகாடரி ளவத்தாயிற்று  .நற்கனி தராத மரங்கள் 

எல்ைாம் மவட்டப்பட்டுத் தீயில் வபாடப்படும்.  

நீங்கள் மனம் மாறுவதற்காக நான் தண்ணீரால் திருமுழுக்குக் 

மகாடுக்கிவறன், எனக்குப் பின் ஒருவர் வருகிறார்  .அவர் என்ளனவிட 

வலிளம மிக்கவர் .அவருளடய மிதியடிகளைத் தூக்கிச் மசல்ைக்கூட 

எனக்குத் தகுதி இல்ளை .அவர் தூய ஆவி என்னும் மநருப்பால் 

உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் மகாடுப்பார் .அவர் சுைளகத் தம் ளகயில் 

மகாண்டு வகாதுளமளயயும் பதளரயும் பிரித்மதடுப்பார்; தம் 



வகாதுளமளயக் கைஞ்சியத்தில் வசர்ப்பார்; ஆனால், பதளர அளணயா 

மநருப்பிலிட்டுச் சுட்மடரிப்பார்'' என்றார். 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் ேற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துநவ உைக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 


