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முதல் வாசகம் 

இததா, கன்னிப் பெண் கருத்தாங்குவார். 

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்     7: 10-14 

அந்நாள்களில்  

ஆண்டவர் ஆகாசுக்கு மீண்டும் தம் திருவாக்கக அருளிச் 

ச ால்லியது :“உம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உமக்கு ஓர் அகடயாளத்கத 

அருளுமாறு ககளும்; அது கீகே பாதாளத்திக ா, கமக  வானத்திக ா 

கதான்றுமாறு ககட்டுக்சகாள்ளும்'' என்றார்  .அதற்கு ஆகாசு , “நான் ககட்க 

மாட்கடன்  .ஆண்டவகைச் க ாதிக்க மாட்கடன் '' என்றார். 

அதற்கு எ ாயா :“தாவீதின் குடும்பத்தாகை  !நான் ச ால்வகதக் 

ககளுங்கள்; மனிதரின் சபாறுகமகயச் க ாதித்து மனம்  லிப்பகடயச் 

ச ய்தது கபாதாகதா? என் கடவுளின் சபாறுகமகயக்கூட க ாதிக்கப் 

பார்க்கிறீர்ககளா? ஆத ால் ஆண்டவர்தாகம உங்களுக்கு ஓர் 

அகடயாளத்கத அருள்வார்  .இகதா , கன்னிப் சபண் கருவுற்று ஓர் 



ஆண்மககவப் சபற்சறடுப்பார்; அக்குேந்கதக்கு அவர் `இம்மானுகவல்' 

என்று சபயரிடுவார்." 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

ெதிலுறைப்ொடல்   திொ 24: 1-2, 3-4ab. 5-6  (ெல்லவி:7c, 10b) 

ெல்லவி: ஆண்டவர் எழுந்தருள்வார்; மாட்சிமிகு மன்னர் இவதை. 

1  மண்ணு கும் அதில் நிகறந்துள்ள அகனத்தும் 

ஆண்டவருகடயகவ; நி வு கும் அதில் வாழ்வனவும் அவருக்கக 

ச ாந்தம் . 

2  ஏசனனில், அவகை கடல்களின்மீது அதற்கு அடித்தளமிட்டார்;  

ஆறுகள்மீது அகத நிக நாட்டினவரும் அவகை .ெல்லவி….. 

3  ஆண்டவைது மக யில் ஏறத் தகுதியுள்ளவர் யார்? 

அவைதுதிருத்த த்தில் நிற்கக்கூடியவர் யார்?  

4ab ககறபடாத கககளும் மா ற்ற மனமும் உகடயவர்; சபாய்த் 

சதய்வங்ககள கநாக்கித் தம் உள்ளத்கத உயர்த்தாதவர் .ெல்லவி…. 

5  இவகை ஆண்டவரிடம் ஆசி சபறுவார்; தம் மீட்பைாம் 

கடவுளிடமிருந்து கநர்கமயாளர் எனத் தீர்ப்புப் சபறுவார் . 

6 அவகை நாடுகவாரின் தக முகறயினர் இவர்ககள; யாக்ககாபின் 

கடவுளது முகத்கதத் கதடுகவார் இவர்ககள .ெல்லவி…. 

 

 

 இைண்டாம் வாசகம் 

தாவீதின் மைபினைான இதயசு கிறிஸ்து கடவுளின் மகன் 



திருத்தூதர் ெவுல் உதைாறமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

1:1-7 

கடவுளின் அன்கபப் சபற்று இகறமக்களாக அகேக்கப்பட்டுள்ள 

உகைாகம நகை மக்கள் அகனவருக்கும் இகயசு கிறிஸ்துவின் 

பணியாளனும் திருத்தூதனாக அகேப்புப் சபற்றவனும் கடவுளின் 

நற்ச ய்திப் பணிக்சகன ஒதுக்கி கவக்கப்பட்டவனுமாகிய பவுல் 

எழுதுவது : 

நம் தந்கதயாம் கடவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவைாம் இகயசு 

கிறிஸ்துவிட மிருந்தும் உங்களுக்கு அருளும் அகமதியும் உரித்தாகுக ! 

நற்ச ய்திகயத் தருவதாகக் கடவுள் தம் இகறவாக்கினர் வழியாக 

ஏற்சகனகவ திருமகற நூலில் வாக்களித்திருந்தார். இந்த நற்ச ய்தி 

அவருகடய மககனப் பற்றியதாகும்  .இவர் மனிதர் என்னும் முகறயில் 

தாவீதி ன் வழிமைபினர்; தூய ஆவியால் ஆட்சகாள்ளப்பட்ட நிக யில் 

வல் கமயுள்ள இகறமகன்  .இவர் இறந்து உயிர்த்சதழுந்ததால் இந்த 

உண்கம நிக நாட்டப்பட்டது.  இவகை நம் ஆண்டவர் இகயசு கிறிஸ்து .

பிற இனத்தார் அகனவரும் இவர்மீது நம்பிக்கக சகாண்டு இவருக்குக் 

கீழ்ப்படியுமாறு இவர் சபயர் விளங்க இவர் வழியாககவ நாங்கள் 

திருத்தூதுப்பணி ச ய்வதற்குரிய அருகளப் சபற்றுக் சகாண்கடாம். பிற 

இனத்தவைாகிய நீங்களும் இகயசு கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்களாய் இருக்க 

அகேப்புப் சபற்றிருக்கிறீர்கள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி      மத் 1: 23 



அல்தலலூயா, அல்தலலூயா  !இததா , கன்னி கருவுற்று ஓர் ஆண்மகறவப் 

பெற்பைடுப்ொர்  .அக்குழந்றதக்கு இம்மானுதவல் , அதாவது `கடவுள் 

நம்முடன் இருக்கிைார்' எனப் பெயரிடுவர்  .அல்தலலூயா.  

நற்பசய்தி வாசகம் 

 

 

தாவீதின் மகனான தயாதசப்புக்கு மண ஒப்ெந்தமான மரியாவிடமிருந்து 

இதயசு பிைப்ொர்.   

*மத்ததயு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    1: 18-24 

இகயசு கிறிஸ்துவின் பிறப்கபசயாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் : 

அவருகடய தாய் மரியாவுக்கும் கயாக ப்புக்கும் திருமண 

ஒப்பந்தம் ச ய்யப்பட்டிருந்தது  .அவர்கள் கூடி வாழும் முன் மரியா 

கருவுற்றிருந்தது சதரிய வந்தது  .அவர் தூய ஆவியால் கருவுற்றிருந்தார்.  

அவர் கணவர் கயாக ப்பு கநர்கமயாளர்  .அவர்  மரியாகவ இகழ்ச்சிக்கு 

உள்ளாக்க விரும்பாமல் மகறவாக வி க்கிவிடத் திட்டமிட்டார். 

அவர் இவ்வாறு சிந்தித்துக் சகாண்டிருக்கும்கபாது ஆண்டவரின் தூதர் 

அவருக்குக் கனவில் கதான்றி, “கயாக ப்கப, தாவீதின் மககன, உம் 

மகனவி மரியாகவ ஏற்றுக்சகாள்ள அஞ்  கவண்டாம்  .ஏசனனில் அவர் 

கருவுற்றிருப்பது தூய ஆவியால்தான் .அவர் ஒரு மககனப் 

சபற்சறடுப்பார் .அவருக்கு இகயசு எனப் சபயரிடுவீர் .ஏசனனில் அவர் 

தம் மக்ககள அவர்களுகடய பாவங்களிலிருந்து மீட்பாைி '' என்றார் . 

“இகதா !கன்னி கருவுற்று ஓர் ஆண்மககவப் சபற்சறடுப்பார்.  

அக்குேந்கதக்கு இம்மானுகவல் எனப் சபயரிடுவர்'' என்று 

இகறவாக்கினர் வாயி ாக ஆண்டவர் உகைத்தது நிகறகவறகவ இகவ 

யாவும் நிகழ்ந்தன  .இம்மானுகவல் என்றால் `கடவுள் நம்முடன் 

இருக்கிறார்\' என்பது சபாருள்  .கயா கிப்பு தூக்கத்திலிருந்து 



விழித்சதழுந்து ஆண்டவரின் தூதர் தமக்குப் பணித்தவாகற தம் 

மகனவிகய ஏற்றுக்சகாண்டார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 

 

 


