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கிறிஸ்து பிறப்பு  

திருவிழிப்புத் திருப்பலி 

டிசம்பர் 24ஆம் நாள் மாலலயில் நலைபபறும் திருவிழிப்புத் திருப்பலியில் 

கீழ்க்கண்ை வாசகங்கலைப் பயன்படுத்தவும். 

 

 முதல் வாசகம் 

ஆண்ைவர் உங்களில் பபருவலக பகாள்கிறார். 

இலறவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்     62: 1-5 

சீயெோனின் வெற்றி வெகவை ஒளிவெனவும், அதன் மீட்பு சுடர் 

விளக்வகனவும் வெளிப்படும்ெவை, அதவன முன்னிட்டு 

மவுனமோயியைன்; எருசயேம் வபோருட்டுச் வசெேற்று அவமதிெோயியைன். 

பிை இனத்தோர் உன் வெற்றிவெக் கோண்பர்; மன்னர் ெோெரும் உன் 



யமன்வமவெப் போர்ப்பர்; ஆண்டெர் தம் நோவினோல் சூட்டும் புதிெவதோரு 

வபெைோல் நீ அவைக்கப் படுெோய். 

ஆண்டெரின் வகயில் நீ அைகிெ மணிமுடிெோகத் திகழ்ெோய்; உன் 

கடவுளின் கைத்தில் அைச மகுடமோய் விளங்குெோய். `வகவிடப்பட்டெள்' 

என்று இனி நீ வபெர் வபைமோட்டோய்; `போழ்பட்டது' என இனி உன் நோடு 

அவைக்கப்படோது; நீ ̀ என் மகிழ்ச்சி\' என்று அவைக்கப்படுெோய்; உன் நோடு 

`மணம் முடித்தெள்' என்று வபெர் வபறும். ஏவனனில், ஆண்டெர் 

உன்வன விரும்புகின்ைோர்; உன் நோடு மணெோழ்வு வபறும். இவளஞன் 

கன்னிப் வபண்வண மணப்பதுயபோே உன்வன எழுப்பிெெர் உன்வன 

மணந்துவகோள்ெோர்; மணமகன் மணப்வபண்ணில் மகிழ்ெதுயபோல் உன் 

கடவுள் உன்னில் மகிழ்ெோர். 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலறவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுலைப் பாைல்   திபா 89: 3-4. 15-16. 26,28 (பல்லவி: 1a) 

பல்லவி: ஆண்ைவரின் பபைன்லபப்பற்றி நான் என்றும் பாடுபவன். 

3 நீர் உவைத்தது: `நோன் யதர்ந்துவகோண்டெயனோடு உடன்படிக்வக 

வசய்துவகோண்யடன்; என் ஊழிென் தோவீதுக்கு ஆவணயிட்டு நோன் 

கூறிெது:  

4 உன் ெழிமைவப என்வைன்றும் நிவேக்கச் வசய்யென்; உன் 

அரிெவணவெத் தவேமுவை தவேமுவைெோக நிவேத்திருக்கச் 

வசய்யென்'.       பல்லவி…….. 

15  விைோவின் யபவைோலிவெ அறிந்த மக்கள் யபறுவபற்யைோர்; 

ஆண்டெயை! உம் முகத்தின் ஒளியில் அெர்கள் நடப்போர்கள்.  



16  அெர்கள் நோள் முழுெதும் உம் வபெரில் களிகூர்ெோர்கள்; உமது 

நீதிெோல் அெர்கள் யமன்வம அவடெோர்கள்.   பல்லவி…… 

26  `நீயை என் தந்வத, என் இவைென், என் மீட்பின் போவை\' என்று அென் 

என்வன அவைப்போன்.  

28  அென்மீது வகோண்ட யபைன்பு என்றும் நிவேக்குமோறு வசய்யென்; 

அெயனோடு நோன் வசய்துவகோண்ட உடன்படிக்வகயும் 

எப்வபோழுதும் நிவேத்திருக்கும்.     பல்லவி…… 

 

 

 இைண்ைாம் வாசகம் 

 

தாவீதின்  மகனான  கிறிஸ்து  பற்றிப்  பவுலின்  சான்று. 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்    13: 16-17,21-25 

வதோழுவகக் கூடத்தில் பவுல் எழுந்து வகெோல் வசவக 

கோட்டிவிட்டுக் கூறிெது: “இஸ்ையெல் மக்கயள, கடவுளுக்கு 

அஞ்சுயெோயை, யகளுங்கள். இந்த இஸ்ையெல் மக்களின் கடவுள் 

நம்முவடெ மூதோவதெவைத் யதர்ந்வதடுத்தோர்; அெர்கள் எகிப்து நோட்டில் 

அன்னிெர்களோகத் தங்கியிருந்தயபோது அெர்கவள ஒரு வபரிெ 

மக்களினமோக்கினோர்.  

பின்பு அெர் தம் யதோள்ெலிவமவெக் கோட்டி அெர்கவள அந்த 

நோட்வட விட்டு வெளியெ அவைத்துக்வகோண்டு ெந்தோர்; பின்பு அெர்கள் 

தங்களுக்கு ஓர் அைசர் யெண்டும் என்று யகட்டோர்கள். கடவுள் கீசு 

என்பெரின் மகனோன சவுல் என்பெவை அெர்களுக்கு அைசைோகக் 

வகோடுத்தோர். வபன்ெமின் குேத்தினைோகிெ அெர் நோற்பது ஆண்டுகள் 

ஆட்சி வசலுத்தினோர். பின்பு கடவுள் சவுவே நீக்கிவிட்டுத் தோவீவத 

அெர்களுக்கு அைசைோக ஏற்படுத்தினோர்; அெவைக் குறித்து `ஈசோயின் 



மகனோன தோவீவத என் இதெத்துக்கு உகந்தெனோகக் கண்யடன்; என் 

விருப்பம் அவனத்வதயும் அென் நிவையெற்றுெோன்' என்று சோன்று 

பகர்ந்தோர்.  

தோம் அளித்த ெோக்குறுதியின்படி கடவுள் அெருவடெ 

ெழிமைபிலிருந்யத இஸ்ையெலுக்கு இயெசு என்னும் மீட்பர் யதோன்ைச் 

வசய்தோர். அெருவடெ ெருவகக்கு முன்யப யெோெோன், `மனம்மோறி 

திருமுழுக்குப் வபறுங்கள்' என்று இஸ்ையெல் மக்கள் அவனெருக்கும் 

பவைசோற்றி ெந்தோர். யெோெோன் தம் ெோழ்க்வக என்னும் ஓட்டத்வத 

முடிக்கும் தறுெோயில் `நோன் ெோர் என நீங்கள் நிவனக்கிறீர்கயளோ அெைல்ே 

நோன். இயதோ, எனக்குப்பின் ஒருெர் ெருகிைோர்; அெருவடெ மிதிெடிகவள 

அவிழ்க்கவும் எனக்குத் தகுதியில்வே' என்று கூறினோர்.'' 

 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி  

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! நாலை அவனியின் அநீதி அழிவுறும்;  

உலகின் மீட்பர் நம்மீது அைசாள்வார். அல்பலலூயா. 

 

 

  

நற்பசய்தி வாசகம் 

தாவீதின் மகனான இபயசு கிறிஸ்துவின் தலலமுலற அட்ைவலை. 

* மத்பதயு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    1: 1-25 



தோவீதின் மகனும் ஆபிைகோமின் மகனுமோன இயெசு கிறிஸ்துவின் 

மூதோவதெர் பட்டிெல்:  

ஆபிைகோமின் மகன் ஈசோக்கு; ஈசோக்கின் மகன் ெோக்யகோபு; 

ெோக்யகோபின் புதல்ெர்கள் யூதோவும் அெர் சயகோதைர்களும். யூதோவுக்கும் 

தோமோருக்கும் பிைந்த புதல்ெர்கள் வபயைட்சும் வசைோகும்; வபயைட்சின் 

மகன் எட்சயைோன்; எட்சயைோனின் மகன் இைோம். இைோமின் மகன் 

அம்மினதோபு; அம்மினதோபின் மகன் நகயசோன்; நகயசோனின் மகன் 

சல்யமோன். சல்யமோனுக்கும் இைோகோபுக்கும் பிைந்த மகன் யபோெோசு; 

யபோெோசுக்கும் ரூத்துக்கும் பிைந்த மகன் ஓயபது; ஓயபதின் மகன் ஈசோய். 

ஈசோயின் மகன் தோவீது அைசர்.  

தோவீதுக்கு உரிெோவின் மவனவியிடம் பிைந்த மகன் சோேயமோன். 

சோேயமோனின் மகன் வைகபெோம்; வைகபெோமின் மகன் அபிெோம்; 

அபிெோமின் மகன் ஆசோ. ஆசோவின் மகன் யெோசபோத்து; யெோசபோத்தின் 

மகன் யெோைோம்; யெோைோமின் மகன் உசிெோ. உசிெோவின் மகன் யெோத்தோம்; 

யெோத்தோமின் மகன் ஆகோசு; ஆகோசின் மகன் எயசக்கிெோ. எயசக்கிெோவின் 

மகன் மனோயச; மனோயசயின் மகன் ஆயமோன்; ஆயமோனின் மகன் 

யெோசிெோ. யெோசிெோவின் புதல்ெர்கள் எக்யகோனிெோவும் அெர் 

சயகோதைர்களும். இெர்கள் கோேத்தில்தோன் யூதர்கள் போபியேோனுக்குச் 

சிவைப்பிடித்துச் வசல்ேப்பட்டோர்கள். 

போபியேோனுக்குச் சிவைப்பிடித்துச் வசல்ேப்பட்ட பின்பு 

எக்யகோனிெோவுக்குப் பிைந்த மகன் வசெல்தியெல்; வசெல்தியெலின் மகன் 

வசருபோயபல். வசருபோயபலின் மகன் அபியூது; அபியூதின் மகன் 

எலிெோக்கிம்; எலிெோக்கிமின் மகன் அயசோர். அயசோரின் மகன் சோயதோக்கு; 

சோயதோக்கின் மகன் ஆக்கிம்; ஆக்கிமின் மகன் எலியூது. எலியூதின் மகன் 

எேெோசர்; எேெோசரின் மகன் மோத்தோன்; மோத்தோனின் மகன் ெோக்யகோபு. 

ெோக்யகோபின் மகன் மரிெோவின் கணெர் யெோயசப்பு. மரிெோவிடம் 

பிைந்தெயை கிறிஸ்து என்னும் இயெசு. 



ஆக வமோத்தம் ஆபிைகோம் முதல் தோவீதுெவை தவேமுவைகள் 

பதினோன்கு; தோவீது முதல் போபியேோனுக்குச் சிவைப்பிடித்துச் 

வசல்ேப்பட்டெர்கள் ெவை தவேமுவைகள் பதினோன்கு; 

போபியேோனுக்குச் சிவைப்பிடித்துச் வசல்ேப்பட்டெர்கள் முதல் 

கிறிஸ்துெவை தவேமுவைகள் பதினோன்கு. 

இயெசு கிறிஸ்துவின் பிைப்வபவெோட்டிெ நிகழ்ச்சிகள்: அெருவடெ 

தோய் மரிெோவுக்கும் யெோயசப்புக்கும் திருமண ஒப்பந்தம் 

வசய்ெப்பட்டிருந்தது. அெர்கள் கூடி ெோழும் முன் மரிெோ கருவுற்றிருந்தது 

வதரிெ ெந்தது. அெர் தூெ ஆவிெோல் கருவுற்றிருந்தோர். அெர் கணெர் 

யெோயசப்பு யநர்வமெோளர். அெர் மரிெோவெ இகழ்ச்சிக்கு உள்ளோக்க 

விரும்போமல் மவைெோக விேக்கிவிடத் திட்டமிட்டோர். அெர் இவ்ெோறு 

சிந்தித்துக் வகோண்டிருக்கும்யபோது ஆண்டெரின் தூதர் அெருக்குக் 

கனவில் யதோன்றி. “யெோயசப்யப, தோவீதின் மகயன, உம் மவனவி 

மரிெோவெ ஏற்றுக்வகோள்ள அஞ்சயெண்டோம். ஏவனனில் அெர் 

கருவுற்றிருப்பது தூெ ஆவிெோல்தோன். அெர் ஒரு மகவனப் 

வபற்வைடுப்போர். அெருக்கு இயெசு எனப் வபெரிடுவீர். ஏவனனில் அெர் 

தம் மக்கவள அெர்களுவடெ போெங்களிலிருந்து மீட்போர்'' என்ைோர். 

“இயதோ! கன்னி கருவுற்று ஓர் ஆண்மகவெப் வபற்வைடுப்போர். 

அக்குைந்வதக்கு இம்மோனுயெல் எனப் வபெரிடுெர்'' என்று 

இவைெோக்கினர் ெோயிேோக ஆண்டெர் உவைத்தது நிவையெையெ இவெ 

ெோவும் நிகழ்ந்தன. இம்மோனுயெல் என்ைோல் `கடவுள் நம்முடன் 

இருக்கிைோர்' என்பது வபோருள். 

யெோயசப்பு தூக்கத்திலிருந்து விழித்வதழுந்து ஆண்டெரின் தூதர் 

தமக்குப் பணித்தெோயை தம் மவனவிவெ ஏற்றுக்வகோண்டோர். மரிெோ தம் 

மகவனப் வபற்வைடுக்கும்ெவை யெோயசப்பு அெயைோடு கூடி 

ெோைவில்வே. யெோயசப்பு அம்மகனுக்கு இயெசு என்று வபெரிட்டோர். 
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அல்லது  குறுகிய வாசகம் 

மரியா ஒரு மகலனப் பபற்பறடுப்பார்; அவருக்கு இபயசு எனப் 

பபயரிடுவீர்.   

* மத்பதயு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    1: 18-25 

இயெசு கிறிஸ்துவின் பிைப்வபவெோட்டிெ நிகழ்ச்சிகள்: அெருவடெ 

தோய் மரிெோவுக்கும் யெோயசப்புக்கும் திருமண ஒப்பந்தம் 

வசய்ெப்பட்டிருந்தது. அெர்கள் கூடி ெோழும் முன் மரிெோ கருவுற்றிருந்தது 

வதரிெ ெந்தது. மரிெோ தூெ ஆவிெோல் கருவுற்றிருந்தோர். மரிெோவின் 

கணெர் யெோயசப்பு யநர்வமெோளர். அெர் மரிெோவெ இகழ்ச்சிக்கு 

உள்ளோக்க விரும்போமல் மவைெோக விேக்கிவிடத் திட்டமிட்டோர். அெர் 

இவ்ெோறு சிந்தித்துக் வகோண்டிருக்கும்யபோது ஆண்டெரின் தூதர் 

அெருக்குக் கனவில் யதோன்றி. “யெோயசப்யப, தோவீதின் மகயன, உம் 

மவனவி மரிெோவெ ஏற்றுக்வகோள்ள அஞ்சயெண்டோம். ஏவனனில் மரிெோ 

கருவுற்றிருப்பது தூெ ஆவிெோல்தோன். அெர் ஒரு மகவனப் 

வபற்வைடுப்போர். அெருக்கு இயெசு எனப் வபெரிடுவீர். ஏவனனில் அெர் 

தம் மக்கவள அெர்களுவடெ போெங்களிலிருந்து மீட்போர்'' என்ைோர். 

`இயதோ! கன்னி கருவுற்று ஓர் ஆண்மகவெப் வபற்வைடுப்போர். 

அக்குைந்வதக்கு இம்மோனுயெல் எனப் வபெரிடுெர்' 

என்று இவைெோக்கினர் ெோயிேோக ஆண்டெர் உவைத்தது நிவையெையெ 

இவெ ெோவும் நிகழ்ந்தன. இம்மோனுயெல் என்ைோல் `கடவுள் நம்முடன் 

இருக்கிைோர்' என்பது வபோருள். யெோயசப்பு தூக்கத்திலிருந்து 

விழித்வதழுந்து ஆண்டெரின் தூதர் தமக்குப் பணித்தெோயை தம் 

மவனவிவெ ஏற்றுக்வகோண்டோர். மரிெோ தம் மகவனப் வபற்வைடுக்கும் 



ெவை யெோயசப்பு அெயைோடு கூடி ெோைவில்வே. யெோயசப்பு அம்மகனுக்கு 

இயெசு என்று வபெரிட்டோர். 
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