
கிறிஸ்து பிறப்பு எண்கிழமையில் வரும் ஞாயிறு 

 

இயேசு, ைரிோ, யோயேப்பின் திருக்குடும்பம் 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாேகம் 

ஆண்டவருக்கு அஞ்சுகிறவன் தாய் தந்மதேமை ைதிக்கிறான். 

சீைாக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாேகம்     3:2-7, 12-14a 

பிள்ளைகளைவிடத் தந்ளதயளை ஆண்டவர் மிகுதியாக மேன்ளேப் 

படுத்தியுள்ைார்; பிள்ளைகள்மீது அன்ளையர்க்குள்ை உரிளேகளை 

உறுதிப்படுத்தியுள்ைார். தந்ளதயளை ேதிப்மபார் பாவங்களுக்குக் 

கழுவாய் மதடிக்ககாள்கின்றைர். அன்ளையளை மேன்ளேப்படுத்துமவார் 

கெல்வம் திைட்டிளவப்மபாருக்கு ஒப்பாவர். தந்ளதயளை ேதிப்மபாருக்குத் 

தங்கள் பிள்ளைகைால் ேகிழ்ச்சி கிட்டும்; அவர்களுளடய ேன்றாட்டு 

மகட்கப்படும். தந்ளதயளை மேன்ளேப்படுத்துமவார் நீடுவாழ்வர்; ஆண்ட 

வருக்குப் பணிந்து நடப்மபார் தங்கள் அன்ளையர்க்கு ேதிப்பு அளிப்பர். 



தளைவர்கள் கீழ்ப் பணியாைர்கள்மபால் அவர்கள் தங்கள் 

கபற்மறாருக்குப் பணி கெய்வார்கள்.  

குழந்தாய், உன் தந்ளதயின் முதுளேயில் அவருக்கு உதவு; அவைது 

வாழ்நாகைல்ைாம் அவைது உள்ைத்ளதப் புண்படுத்தாமத. அவைது 

அறிவாற்றல் குளறந்தாலும் கபாறுளேளயக் களடப்பிடி; நீ இைளே 

மிடுக்கில் இருப்பதால் அவளை இகழாமத. தந்ளதக்குக் காட்டும் பரிவு 

ேறக்கப்படாது. அது உன் பாவங்களுக்குக் கழுவாயாக விைங்கும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இமறவா உைக்கு நன்றி 

பதிலுமைப் பாடல்    திபா 128: 1-2. 3. 4-5 (பல்லவி: 1) 

 

பல்லவி:  ஆண்டவருக்கு அஞ்சி அவர் வழிகளில் நடப்யபார் யபறு  

  பபற்யறார்! 

1  ஆண்டவருக்கு அஞ்சி அவர் வழிகளில் நடப்மபார் மபறுகபற்மறார்! 

2  உேது உளழப்பின் பயளை நீர் உண்பீர்! நீர் நற்மபறும் நைமும் 

கபறுவீர்.        பல்லவி….. 

3  உம் இல்ைத்தில் உம் துளைவியார் கனி தரும் திைாட்ளெக் 

ககாடிமபால் இருப்பார்; உண்ணும் இடத்தில் உம் பிள்ளைகள் 

ஒலிவக் கன்றுகளைப்மபால் உம்ளேச் சூழ்ந்திருப்பர். பல்லவி….  

4  ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடக்கும் ஆடவர் இத்தளகய ஆசி 

கபற்றவைாய் இருப்பார்.  

5  ஆண்டவர் சீமயானிலிருந்து உேக்கு ஆசி வழங்குவாைாக! உம் 

வாழ்நாகைல்ைாம் நீர் எருெமைமின் நல்வாழ்ளவக் காணும்படி 

கெய்வாைாக.        பல்லவி…… 



 

 

  

இைண்டாம் வாேகம் 

ஆண்டவருக்கு உகந்த குடும்ப வாழ்க்மக. 

திருத்தூதர் பவுல் பகாயலாமேேருக்கு எழுதிே திருமுகத்திலிருந்துவாேகம்  

           3: 12-21 

ெமகாதைர் ெமகாதரிகமை, நீங்கள் கடவுைால் 

மதர்ந்துககாள்ைப்பட்டவர்கள், அவைது அன்பிற்குரிய இளறேக்கள். 

 

எைமவ அதற்கு இளெய பரிவு, இைக்கம், நல்கைண்ைம், ேைத்தாழ்ளே, 

கனிவு, கபாறுளே ஆகிய பண்புகைால் உங்களை அணிகெய்யுங்கள். 

ஒருவளை ஒருவர் கபாறுத்துக்ககாள்ளுங்கள். ஒருவளைப்பற்றி ஒருவருக்கு 

ஏதாவது முளறயீடு இருந்தால் ேன்னியுங்கள். ஆண்டவர் உங்களை 

ேன்னித்ததுமபாை நீங்களும் ேன்னிக்க மவண்டும். இளவ அளைத்துக்கும் 

மேைாக, அன்ளபமய ககாண்டிருங்கள். அதுமவ இளவ அளைத்ளதயும் 

பிளைத்து நிளறவுகபறச் கெய்யும். கிறிஸ்து அருளும் அளேதி உங்கள் 

உள்ைங்களை கநறிப்படுத்துவதாக! இவ்வளேதிக்ககன்மற நீங்கள் ஒமை 

உடலின் உறுப்புகைாக இருக்க அளழக்கப்பட்டீர்கள். 

நன்றியுள்ைவர்கைாய் இருங்கள்.  

கிறிஸ்துளவப்பற்றிய நற்கெய்தி உங்களுக்குள் நிளறவாகக் 

குடிககாள்வதாக! முழு ஞாைத்மதாடு ஒருவருக்கு ஒருவர் கற்பித்து 

அறிவுளை கூறுங்கள். திருப்பாடல்களையும் புகழ்ப்பாக்களையும் 

ஆவிக்குரிய பாடல்களையும் நன்றிமயாடு உைோைப் பாடிக் கடவுளைப் 

மபாற்றுங்கள். எளதச் கொன்ைாலும் எளதச் கெய்தாலும் அளைத்ளதயும் 

ஆண்டவர் இமயசுவின் கபயைால் கெய்து அவர் வழியாய்த் தந்ளதயாம் 

கடவுளுக்கு நன்றி கெலுத்துங்கள். 



திருேைோை கபண்கமை, உங்கள் கைவருக்கு நீங்கள் 

பணிந்திருங்கள். ஆண்டவளைச் ொர்ந்து வாழ்மவாருக்கு இதுமவ தகும். 

திருேைோை ஆண்கமை, உங்கள் ேளைவியரிடம் அன்பு கெலுத்துங்கள். 

அவர்களைக் ககாடுளேப்படுத்தாதீர்கள். பிள்ளைகமை, உங்கள் 

கபற்மறாருக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படியுங்கள். ஆண்டவளைச் 

ொர்ந்தவர்களுக்கு இதுமவ தகும். கபற்மறார்கமை, உங்கள் 

பிள்ளைகளுக்கு எரிச்ெல் மூட்டாதீர்கள். அப்படிச் கெய்தால் அவர்கள் 

ேைந்தைர்ந்து மபாவார்கள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இமறவா உைக்கு நன்றி 

 

நற்பேய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி    பகாயலா 3: 15a, 16a 

அல்யலலூோ, அல்யலலூோ! கிறிஸ்து அருளும் அமைதி உங்கள் 

உள்ளங்கமள பநறிப்படுத்துவதாக! கிறிஸ்துமவப்பற்றிே நற்பேய்தி 

உங்களுக்குள் நிமறவாகக் குடிபகாள்வதாக! அல்யலலூோ. 

 

நற்பேய்தி வாேகம் 

குழந்மதமேயும் அதன் தாமேயும் கூட்டிக்பகாண்டு எகிப்துக்குத் தப்பி 

ஓடிச் பேல்லும்.   

*  ைத்யதயு எழுதிே நற்பேய்தியிலிருந்து வாேகம்   2: 13-15,19-23 

ஞானிகள் திரும்பிச் கென்றபின் ஆண்டவருளடய தூதர் 

மயாமெப்புக்குக் கைவில் மதான்றி, “நீர் எழுந்து குழந்ளதளயயும் அதன் 

தாளயயும் கூட்டிக்ககாண்டு எகிப்துக்குத் தப்பி ஓடிச் கெல்லும். நான் 

உேக்குச் கொல்லும்வளை அங்மகமய இரும். ஏகைனில், குழந்ளதளய 

ஏமைாது ககால்வதற்காகத் மதடப்மபாகிறான்'' என்றார். மயாமெப்பு 

எழுந்து, குழந்ளதளயயும் அதன் தாளயயும் கூட்டிக்ககாண்டு, 



இைவிமைமய எகிப்துக்குப் புறப்பட்டுச் கென்றார்; ஏமைாது இறக்கும் வளை 

அங்மகமய இருந்தார். இவ்வாறு, “எகிப்திலிருந்து என் ேகளை அளழத்து 

வந்மதன்'' என்று இளறவாக்கிைர் வாயிைாக ஆண்டவர் உளைத்தது 

நிளறமவறியது. 

ஏமைாது காைோைதும், ஆண்டவருளடய தூதர் எகிப்தில் 

மயாமெப்புக்குக் கைவில் மதான்றி, “நீர் எழுந்து குழந்ளதளயயும் அதன் 

தாளயயும் கூட்டிக்ககாண்டு இஸ்ைமயல் நாட்டுக்குச் கெல்லும். ஏகைனில் 

குழந்ளதயின் உயிளைப் பறிக்கத் மதடியவர்கள் இறந்து மபாைார்கள்\'\' 

என்றார். எைமவ, மயாமெப்பு எழுந்து குழந்ளதளயயும் அதன் தாளயயும் 

கூட்டிக்ககாண்டு இஸ்ைமயல் நாட்டுக்கு வந்து மெர்ந்தார். ஆைால் 

யூமதயாவில் அர்க்ககைா தன் தந்ளதக்குப்பின் அைொளுவதாகக் 

மகள்விப்பட்டு, அங்மக மபாக அவர் அஞ்சிைார்; கைவில் 

எச்ெரிக்கப்பட்டுக் கலிமையப் பகுதிகளுக்குப் புறப்பட்டுச் கென்றார். 

 

அங்கு அவர் நாெமைத்து எைப்படும் ஊருக்குச் கென்று அங்குக் 

குடியிருந்தார். இவ்வாறு, “ `நெமையன்' எை அளழக்கப்படுவார்'' என்று 

இளறவாக்கிைர்கள் உளைத்தது நிளறமவறியது. 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பேய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உைக்கு புகழ் 

 

 


