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கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமையில் 7ஆம் நாள் 

 

 

முதல் வாசகம் 

 

நீங்கள் அமைவரும் தூயவரால் அருள்பபாழிவு பபற்றிருக்கிறீர்கள். 

 

திருத்தூதர் யயாவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 18-21 

 

குழந்தைகளே, இதுளே இறுதிக் காலம். எதிர்க் கிறிஸ்து ேருேைாக 

நீங்கள் ளகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களே! இப்ளபாது எதிர்க் கிறிஸ்துகள் பலர் 

ளைான்றியுள்ேனர். ஆகளே இறுதிக் காலம் இதுளே என அறிகிள ாம். 

இேர்கள் நம்மிடமிருந்து பிரிந்ைேர்கள்; உண்தையில் இேர்கள் நம்தைச் 

ளேர்ந்ைேர்களே அல்ல; நம்தைச் ளேர்ந்ைேர்கோக இருந்திருந்ைால் 

நம்ளைாடு ளேர்ந்ளை இருந்திருப்பார்கள். ஆதகயால் இேர்கள் நம்தைச் 

ளேர்ந்ைேர்கள் அல்ல என்பது வேள்ளிதடைதல. 

நீங்கள் தூயேரால் அருள்வபாழிவு வபற்றிருக்கிறீர்கள். ஆதகயால் 

நீங்கள் அறிவு வபற்றுள்ளீர்கள். நீங்கள் உண்தைதய அறியவில்தல 

என்பைால் நான் உங்களுக்கு எழுைவில்தல; ைா ாக, அதை 

அறிந்துள்ளீர்கள் என்பைாலும் வபாய் எதுவும் உண்தையிலிருந்து ேராது 

என்பைாலுளை நான் எழுதியுள்ளேன். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 



இமறவா உைக்கு நன்றி 

 

 

 

  

 

பதிலுமரப் பாடல்   திபா 96: 1-2. 11-12. 13 (பல்லவி: 11a) 

பல்லவி: விண்ணுலகம் ைகிழ்வதாக; ைண்ணுலகம் களிகூர்வதாக. 

 

1 ஆண்டேருக்குப் புதியவைாரு பாடல் பாடுங்கள்; உலவகங்கும்  

 ோழ்ளோளர, ஆண்டேதரப் ளபாற்றிப் பாடுங்கள்;  

2  ஆண்டேதரப் ளபாற்றிப் பாடுங்கள்; அேர் வபயதர ோழ்த்துங்கள்;  

 அேர் ைரும் மீட்தப நாள்ளைாறும் அறிவியுங்கள். பல்லவி….. 

 

11  விண்ணுலகம் ைகிழ்ேைாக; ைண்ணுலகம் களிகூர்ேைாக; கடலும்  

அதில் நித ந்துள்ேனவும் முழங்கட்டும்.  

12  ேயல்வேளியும் அதில் உள்ே அதனத்தும் களிகூரட்டும்; 

 அப்வபாழுது, காட்டில் உள்ே அதனத்து ைரங்களும் அேர் திருமுன் 

களிப்புடன் பாடும்.       பல்லவி…. 

13  ஏவனனில் அேர் ேருகின் ார்; ைண்ணுலகிற்கு நீதித் தீர்ப்பு ேழங்க 

ேருகின் ார்; நிலவுலதக நீதியுடனும் ைக்களினங்கதே 

உண்தையுடனும் அேர் தீர்ப்பிடுோர்.    பல்லவி….. 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி    யயாவா 1: 14,12b 



அல்யலலூயா, அல்யலலூயா! வாக்கு ைனிதர் ஆைார்; நம்மிமடயய 

குடிபகாண்டார். அவமர ஏற்றுக்பகாண்ட ஒவ்பவாருவருக்கும் அவர் 

கடவுளின் பிள்மைகைாகும் உரிமைமய அளித்தார். அல்யலலூயா. 

 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

வாக்கு ைனிதர் ஆைார்.   

*  யயாவான் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-18 

வைாடக்கத்தில் ோக்கு இருந்ைது; அவ்ோக்கு கடவுளோடு இருந்ைது; 

அவ்ோக்கு கடவுோயும் இருந்ைது. ோக்கு என்னும் அேளர 

வைாடக்கத்தில் கடவுளோடு இருந்ைார். அதனத்தும் அேரால் 

உண்டாயின; உண்டானது எதுவும் அேரால் அன்றி உண்டாகவில்தல. 

அேரிடம் ோழ்வு இருந்ைது; அவ்ோழ்வு ைனிைருக்கு ஒளியாய் இருந்ைது. 

அந்ை ஒளி இருளில் ஒளிர்ந்ைது; இருள் அைன்ளைல் வேற்றி 

வகாள்ேவில்தல. 

கடவுள் அனுப்பிய ஒருேர் இருந்ைார்; அேர் வபயர் ளயாோன். அேர் 

ோன்று பகருைாறு ேந்ைார். அதனேரும் ைம் ேழியாக நம்புைாறு அேர் 

ஒளிதயக் குறித்துச் ோன்று பகர்ந்ைார். அேர் அந்ை ஒளி அல்ல; ைா ாக, 

ஒளிதயக் குறித்துச் ோன்று பகர ேந்ைேர்.  

அதனத்து ைனிைதரயும் ஒளிர்விக்கும் உண்தையான ஒளி உலகிற்கு 

ேந்துவகாண்டிருந்ைது. ஒளியான அேர் உலகில் இருந்ைார். உலகு 

அேரால்ைான் உண்டானது. ஆனால் உலகு அேதர அறிந்துவகாள்ே 

வில்தல. அேர் ைைக்குரியேர்களிடம் ேந்ைார். அேருக்கு உரியேர்கள் 

அேதர ஏற்றுக்வகாள்ேவில்தல. அேரிடம் நம்பிக்தக வகாண்டு அேதர 

ஏற்றுக்வகாண்ட ஒவ்வோருேருக்கும் அேர் கடவுளின் பிள்தேகள் ஆகும் 

உரிதைதய அளித்ைார். அேர்கள் இரத்ைத்தினாளலா உடல் 



இச்தேயினாளலா ஆண்ைகன் விருப்பத்தினாளலா பி ந்ைேர்கள் அல்ல; 

ைா ாகக் கடவுோல் பி ந்ைேர்கள்.  

ோக்கு ைனிைர் ஆனார்; நம்மிதடளய குடிவகாண்டார். அேரது 

ைாட்சிதய நாங்கள் கண்ளடாம். அருளும் உண்தையும் நித ந்து 

விேங்கிய அேர் ைந்தையின் ஒளர ைகன் என்னும் நிதலயில் 

இம்ைாட்சிதயப் வபற்றிருந்ைார்.  

ளயாோன் அேதரக் குறித்து, “எனக்குப்பின் ேரும் இேர் 

என்தனவிட முன்னிடம் வபற் ேர்; ஏவனனில், எனக்கு முன்ளப 

இருந்ைார் என்று நான் இேதரப்பற்றிளய வோன்ளனன்'' என உரத்ை குரலில் 

ோன்று பகர்ந்ைார். 

இேரது நித விலிருந்து நாம் யாேரும் நித ோக அருள் 

வபற்றுள்ளோம். திருச்ேட்டம் ளைாளே ேழியாகக் வகாடுக்கப்பட்டது; 

அருளும் உண்தையும் இளயசு கிறிஸ்து ேழியாய் வேளிப்பட்டன. 

கடவுதே யாரும் என்றுளை கண்டதில்தல; ைந்தையின் வநஞ்ேத்திற்கு 

வநருக்கைானேரும் கடவுள்ைன்தை வகாண்டேருைான ஒளர ைகளன 

அேதர வேளிப்படுத்தியுள்ோர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உைக்கு புகழ் 

 


