
பகலில் திருப்பலி 

 

முதல் வாசகம் 

மண்ணுலகில் எல்லலகள் யாவும் நம் கடவுள் அளிக்கும் மீட்லபக் காணும் 

இலைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்     52:7-10 

நற்செய்தியை அறிவிக்கவும், நல்வாழ்யவப் பலப்படுத்தவும் 

நலம்தரும் செய்தியை உயைக்கவும், விடுதயலயைப் பயைொற்ைவும், 

சீயைாயை யநாக்கி, "உன் கடவுள் அைொளுகின்ைார் " என்று கூைவும் 

வருயவானின் பாதங்கள் மயலகள்யமல் எத்துயை அழகாய் 

இருக்கின்ைை இயதா, உன் ொமக் காவலர் குைல் எழுப்புகின்ைைர்: 

அவர்கள் அக்களிப்பு ஒருங்யக ஆைவாைம் செய்கின்ைைர்: ஆண்டவர் 

சீயைானுக்குத் திரும்பி வருவயத அவர்கள் தம் கண்களாயலயை காண்பர். 

எருெயலமின் பாழ் இடங்கயள, ஒருங்யக ஆர்ப்பரித்துப் பாடுங்கள் 

ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்துள்ளார்: எருெயலமுக்கு மீட்பு 

வழங்கியுள்ளார். பிைஇைத்தார் அயைவரின் கண்களும் காை ஆண்டவர் 

தம் தூை புைத்தியைத் திைந்து காட்டியுள்ளார்: மண்ணுலகின் எல்யலகள் 

ைாவும் நம் கடவுள் அளிக்கும் மீட்யபக் காணும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலைவா உமக்கு நன்றி 



 

பதிலுலைப் பாடல்    தி பா 98: 1. 2-3a. 3cd-4. 5-6 (பல்லவி:3b) 

பல்லவி: உலககங்குமுள்ள அலனவரும் நம் கடவுள் அருளிய 

விடுதலலலயக் கண்டனர் 

1 ஆண்டவருக்குப் புதிைசதாரு பாடல் பாடுங்கள்; ஏசைனில், அவர் 

விைத்தகு செைல்கள் புரிந்துள்ளார். ஆவருயடை வலக்கைமும் 

புனிதமிகு புைமும் அவருக்கு சவற்றியை அளித்துள்ளை. பல்லவி…  

2 ஆண்டவர் தம் மீட்யப அறிவித்தார்; பிை இைத்தார் கண்முன்யை தம் 

நீதியை சவளிப்படுத்திைார்.  

3a இஸ்ையைல் வீட்டாருக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட தமது யபைன்யபயும் 

உறுதிசமாழியையும் அவர் நியைவுகூர்ந்தார்.  பல்லவி…..  

3cd உலசகங்குமுள அயைவரும் நம் கடவுள் அருளிை விடுதயலயைக் 

கண்டைர்.  

4 உலசகங்கும் வாழ்யவாயை! அயைவரும் ஆண்டவயை 

ஆர்ப்பரித்துப் பாடுங்கள்! மகிழ்ச்சியுடன் ஆர்ப்பரித்துப் 

புகழ்ந்யதத்துங்கள்.       பல்லவி…… 

 5 ைாழியை மீட்டி ஆண்டவயைப் புகழ்ந்யதத்துங்கள்; ைாழியை மீட்டி 

இனிை குைலில் அவயை வாழ்த்திப் பாடுங்கள்.  

6 ஆண்டவைாகிை அைெரின் முன்யை எக்காளம் முழங்கி சகாம்பியை 

ஊதி ஆர்ப்பரித்துப் பாடுங்கள்,    பல்லவி…. 

இைண்டாம் வாசகம் 

கடவுள் தம் மகன் இயயசு வழியாக நம்மிடம் யபசியுள்ளார் 

எபியையருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்    1:1-6 

பலமுயை, பலவயககளில் முற்காலத்தில் இயைவாக்கிைர் வழிைாக 

நம் மூதாயதைரிடம் யபசிை கடவுள், இவ்விறுதி நாள்களில் தம் மகன் 
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வழிைாக நம்மிடம் யபசியுள்ளார்: இவயை எல்லாவற்றுக்கும் 

உரியமைாளைாக்கிைார்: இவர் வழிைாக உலகங்கயளப் பயடத்தார். 

கடவுளுயடை மாட்சியமயின் சுடசைாளிைாகவும், அவருயடை 

இைல்பின் அச்சுப் பதிவாகவும் விளங்கும் இவர், தம் வல்லயமமிக்க 

சொல்லால் எல்லாவற்யையும் தாங்கி நடத்துகிைார். மக்கயளப் 

பாவங்களிலிருந்து தூய்யமப் படுத்திைபின், விண்ைகத்தில் இவர் 

சபருயமமிக்க கடவுளின் வலப்பக்கத்தில் வீற்றிருக்கிைார்.  

இவ்வாறு இயைமகன் வாை தூதயைவிடச் சிைந்தசதாரு சபையை 

உரியமப்யபைாகப் சபற்ைார். அந்நியலக்கு ஏற்ப அவர்கயளவிட இவர் 

யமன்யம அயடந்தார். ஏசைனில், கடவுள் வாைதூதர் எவரிடமாவது "நீ 

என் யமந்தர்: இன்று நான் உம்யமப் சபற்சைடுத்யதன் " என்றும், "நான் 

அவருக்குத் தந்யதைாயிருப்யபன், அவர் எைக்கு மகைாயிருப்பார் " 

என்றும் எப்யபாதாவது கூறிைதுண்டா? யமலும் அவர் தம் முதற்யபைாை 

இவயை உலகிற்கு அனுப்பிையபாது, "கடவுளின் தூதர் அயைவரும் 

அவயை வழிபடுவார்களாக " என்ைார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு  

இலைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி 

அல்யலலூயா, அல்யலலூயா! புலர்ந்தது நமக்குப் புனித நாள்; பிை 

இனத்தாயை, வருவீர், இலைவன் மலைடி கதாழுவீர்; ஏகனனில் உலகின்மீது 

எழுந்தது யபகைாளி இன்யை.அல்யலலூயா . 

 

நற்கசய்தி வாசகம் 

வாக்கு மனிதர் ஆனார்; நம்லமலடயய குடிககாண்டார் . 

*  யயாவான் எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    1:1-8 



சதாடக்கத்தில் வாக்கு இருந்தது: அவ்வாக்கு கடவுயளாடு இருந்தது: 

அவ்வாக்கு கடவுளாயும் இருந்தது:வாக்கு என்னும் அவயை சதாடக்கத்தில் 

கடவுயளாடு இருந்தார்.அயைத்தும் அவைால் உண்டாயிை: உண்டாைது 

எதுவும் அவைால் அன்றி உண்டாகவில்யல.அவரிடம் வாழ்வு இருந்தது: 

அவ்வாழ்வு மனிதருக்கு ஒளிைாய் இருந்தது.அந்த ஒளி இருளில் 

ஒளிர்ந்தது: இருள் அதன்யமல் சவற்றி சகாள்ளவில்யல. 

கடவுள் அனுப்பிை ஒருவர் இருந்தார்: அவர் சபைர் யைாவான்.அவர் 

ொன்று பகருமாறு வந்தார். அயைவரும் தம் வழிைாக நம்புமாறு அவர் 

ஒளியைக்குறித்துச் ொன்று பகர்ந்தார்.அவர் அந்த ஒளி அல்ல: மாைாக, 

ஒளியைக் குறித்துச் ொன்று பகை வந்தவர். 

அயைத்து மனிதயையும் ஒளிர்விக்கும் உண்யமைாை ஒளி உலகிற்கு 

வந்துசகாண்டிருந்தது. ஒளிைாை அவர் உலகில் இருந்தார். உலகு 

அவைால்தான் உண்டாைது. ஆைால் உலகு அவயை அறிந்து 

சகாள்ளவில்யல. அவர் தமக்குரிைவர்களிடம் வந்தார். அவருக்கு 

உரிைவர்கள் அவயை ஏற்றுக்சகாள்ளவில்யல.அவரிடம் நம்பிக்யக 

சகாண்டு அவயை ஏற்றுக்சகாண்ட ஒவ்சவாருவருக்கும் அவர் கடவுளின் 

பிள்யளகள் ஆகும் உரியமயை அளித்தார். அவர்கள் இைத்தத்திைாயலா 

உடல் இச்யெயிைாயலா ஆண்மகன் விருப்பத்திைாயலா பிைந்தவர்கள் 

அல்ல; மாைாகக் கடவுளால் பிைந்தவர்கள்.  

வாக்கு மனிதர் ஆைார்; நம்மியடயை குடிசகாண்டார். அவைது 

மாட்சியை நாங்கள் கண்யடாம். அருளும் உண்யமயும் நியைந்து 

விளங்கிை அவர் தந்யதயின் ஒயை மகன் என்னும் நியலயில் 

இம்மாட்சியைப் சபற்றிருந்தார்.  

யைாவான் அவயைக் குறித்து, "எைக்குப்பின் வரும் இவர் 

என்யைவிட முன்னிடம் சபற்ைவர்; ஏசைனில், எைக்கு முன்யப 

இருந்தார் என்று நான் இவயைப்பற்றியை சொன்யைன்" எை உைத்த குைலில் 

ொன்று பகர்ந்தார்.  



இவைது நியைவிலிருந்து நாம் ைாவரும் நியைவாக அருள் 

சபற்றுள்யளாம். திருச்ெட்டம் யமாயெ வழிைாகக் சகாடுக்கப்பட்டது; 

அருளும் உண்யமயும் இயைசு கிறிஸ்து வழிைாய் சவளிப்பட்டை. 

கடவுயள ைாரும் என்றுயம கண்டதில்யல; தந்யதயின் சநஞ்ெத்திற்கு 

சநருக்கமாைவரும் கடவுள்தன்யம சகாண்டவருமாை ஒயை மகயை 

அவயை சவளிப்படுத்தியுள்ளார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

 கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 

அல்லது குறுகிய வாசகம் 

 

வாக்கு மனிதர் ஆனார்; நம்லமலடயய குடிககாண்டார் . 

*  யயாவான் எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    1:1-5, 9-14 

சதாடக்கத்தில் வாக்கு இருந்தது: அவ்வாக்கு கடவுயளாடு இருந்தது: 

அவ்வாக்கு கடவுளாயும் இருந்தது:வாக்கு என்னும் அவயை சதாடக்கத்தில் 

கடவுயளாடு இருந்தார்.அயைத்தும் அவைால் உண்டாயிை: உண்டாைது 

எதுவும் அவைால் அன்றி உண்டாகவில்யல.அவரிடம் வாழ்வு இருந்தது: 

அவ்வாழ்வு மனிதருக்கு ஒளிைாய் இருந்தது.அந்த ஒளி இருளில் 

ஒளிர்ந்தது: இருள் அதன்யமல் சவற்றி சகாள்ளவில்யல. 

அயைத்து மனிதயையும் ஒளிர்விக்கும் உண்யமைாை ஒளி உலகிற்கு 

வந்துசகாண்டிருந்தது. ஒளிைாை அவர் உலகில் இருந்தார். உலகு 

அவைால்தான் உண்டாைது. ஆைால் உலகு அவயை அறிந்து 

சகாள்ளவில்யல. அவர் தமக்குரிைவர்களிடம் வந்தார். அவருக்கு 

உரிைவர்கள் அவயை ஏற்றுக்சகாள்ளவில்யல.அவரிடம் நம்பிக்யக 

சகாண்டு அவயை ஏற்றுக்சகாண்ட ஒவ்சவாருவருக்கும் அவர் கடவுளின் 

பிள்யளகள் ஆகும் உரியமயை அளித்தார். அவர்கள் இைத்தத்திைாயலா 



உடல் இச்யெயிைாயலா ஆண்மகன் விருப்பத்திைாயலா பிைந்தவர்கள் 

அல்ல; மாைாகக் கடவுளால் பிைந்தவர்கள். வாக்கு மனிதர் ஆைார்; 

நம்மியடயை குடிசகாண்டார். அவைது மாட்சியை நாங்கள் கண்யடாம். 

அருளும் உண்யமயும் நியைந்து விளங்கிை அவர் தந்யதயின் ஒயை மகன் 

என்னும் நியலயில் இம்மாட்சியைப் சபற்றிருந்தார்.  

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

 கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 


