
விடியற்காலைத் திருப்பலி 

 

முதல் வாசகம் 

இததா, உன் மீட்பர் வருகின்றார். 

இலறவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்     62: 11-12 

உலகின் கடைக்ககோடி வடை ஆண்ைவர் படைசோற்றியது: “மகள் 

சீகயோனிைம் சசோல்லுங்கள்; இக ோ, உன் மீட்பு வருகின்ைது. அவைது 

சவற்றிப் பரிசு அவருைன் உள்ளது; அவைது சசயலின் பயன் அவர் 

முன்கே உள்ளது.''  `புனி  மக்களிேம்' என்றும் `ஆண்ைவைோல் விடு டல 

அடைந் வர்கள்' என்றும் அவர்கள் அடைக்கப்படுவோர்கள்; நீகயோ, ̀ க டிக் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ைவள்' என்றும் இனி `டகவிைப்பைோ  நகர்' என்றும் 

சபயர் சபறுவோய். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலறவா உமக்கு நன்றி. 

 

பதிலுலைப் பாடல்      திபா 97: 1,6. 11-12 



பல்ைவி:  தபரைாளி இன்று நம்தமல் ஒளிரும்; ஏரனனில் நமக்காக 

ஆண்டவர் பிறந்துள்ளார். 

1 ஆண்ைவர் ஆட்சி சசய்கின்ைோர்; பூவுலகம் மகிழ்வ ோக! திைளோே தீவு 

நோடுகள் களிகூர்வேவோக!  

6 வோேங்கள் அவைது நீதிடய அறிவிக்கின்ைே; அடேத்து 

மக்களிேங்களும் அவைது மோட்சிடயக் கோண்கின்ைே.  பல்ைவி…. 

11 கநர்டமயோளருக்சகே ஒளியும் கநரிய உள்ளத்க ோர்க்சகே 

மகிழ்ச்சியும் விட க்கப்பட்டுள்ளே.  

12 கநர்டமயோளர்ககள! ஆண்ைவரில் களிகூருங்கள்; அவைது 

தூய்டமடய நிடேந்து அவடைப் புகழுங்கள்.         பல்ைவி….. 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

கடவுள் தம் இைக்கத்லத முன்னிட்டு நம்லம மீட்டார். 

திருத்தூதர் பவுல் தீத்துவுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்       3: 4-7 

நம் மீட்பைோம் கைவுளின் நன்டமயும் மனி  கநயமும் 

சவளிப்பட்ைகபோது, நோம் சசய்  அைச்சசயல்கடள முன்னிட்டு அல்ல, 

மோைோகத்  ம் இைக்கத்ட  முன்னிட்டு, புதுப்பிைப்பு அளிக்கும் நீரிேோலும் 

புதுப்பிக்கும் தூய ஆவியோலும் கைவுள் நம்டம மீட்ைோர். அவர் நம் 

மீட்பைோகிய இகயசு கிறிஸ்துவின் வழியோகத் தூய ஆவிடய நம்மீது 

நிடைவோகப் சபோழிந் ோர். நோம் அவைது அருளோல் அவருக்கு 

ஏற்புடையவர்களோகி, நோம் எதிர்கநோக்கி இருக்கும் நிடலவோழ்டவ 

உரிடமப் கபைோகப் சபறும்சபோருட்கை இவ்வோறு சசய் ோர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலறவா உமக்கு நன்றி. 

 



நற்ரசய்திக்கு முன் வாழ்த்ரதாலி      லூக் 2: 14 

அல்தைலூயா, அல்தைலூயா! உன்னதத்தில் கடவுளுக்கு மாட்சி 

உரித்தாகுக! உைகில் அவருக்கு உகந்ததாருக்கு அலமதி உண்டாகுக! 

அல்தைலூயா. 

 

 

நற்ரசய்தி வாசகம் 

இலடயர் மரியாலவயும் தயாதசப்லபயும் குழந்லதலயயும் கண்டார்கள்.   

*  லூக்கா எழுதிய நற்ரசய்தியிலிருந்து வாசகம்    2: 15-20 

வோேதூ ர் இடையர்கடள விட்டு விண்ணகம் சசன்ை பின்பு, 

இடையர்கள் ஒருவடைசயோருவர் கநோக்கி, “வோருங்கள், நோம் 

சபத்லககமுக்குப் கபோய் ஆண்ைவர் நமக்கு அறிவித்திருக்கிை இந்  

நிகழ்ச்சிடயப் போர்ப்கபோம்'' என்று சசோல்லிக்சகோண்டு, விடைந்து சசன்று 

மரியோடவயும் கயோகசப்டபயும் தீவேத் ச ோட்டியில் கிைத்தியிருந்  

குைந்ட டயயும் கண்ைோர்கள். பின்பு அந் க் குைந்ட டயப் பற்றித் 

 ங்களுக்குச் சசோல்லப்பட்ை சசய்திடயத் ச ரிவித் ோர்கள்.  

அட க் ககட்ை யோவரும், இடையர்கள்  ங்களுக்குச் 

சசோன்ேவற்டைக் குறித்து வியப்படைந் ேர். ஆேோல் மரியோ 

இந்நிகழ்ச்சிகடளசயல்லோம்  ம் உள்ளத்தில் இருத்திச் 

சிந்தித்துக்சகோண்டிருந் ோர். இடையர்கள்  ோங்கள் ககட்ைடவ, கண்ைடவ 

அடேத்ட யும் குறித்துக் கைவுடளப் கபோற்றிப் புகழ்ந்து 

போடிக்சகோண்கை திரும்பிச் சசன்ைோர்கள். அவர்களுக்குச் 

சசோல்லப்பட்ைவோறு எல்லோம் நிகழ்ந்திருந் து. 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்ரசய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 

 


