
இரவில் திருப்பலி 

 
முதல் வாசகம் 

ஓர்  ஆண்  மகவு  நமக்குத்  தரப்பட்டுள்ளார் 

இறைவாக்கினர்  எசாயா  நூலிலிருந்து  வாசகம்  9: 2-4, 6-7 

காரிருளில் நடந்துவந்த மக்கள் பேர ாளியைக் 

கண்டார்கள்; சாவின் நிழல் சூழ்ந்துள்ள நாட்டில் குடியிருப்போர்பமல் 

சுடர் ஒளி உதித்துள்ளது. ஆண்டவப ! அந்த இனத்தாய ப் ேல்கிப் 

ரேருகச் ரசய்தீர்; அவர்கள் மகிழ்ச்சியை மிகுதிப்ேடுத்தினீர்; அறுவயட 

நாளில் மகிழ்ச்சியுறுவதுபோல் உம் திருமுன் அவர்கள் 

அகமகிழ்கிறார்கள்; ரகாள்யளப் ரோருயளப் ேங்கிடும்போது 

அக்களிப்ேதுபோல் களிகூர்கிறார்கள். மிதிைான் நாட்டுக்குச் 

ரசய்ததுபோல அவர்களுக்குச் சுயமைாக இருந்த நுகத்யத நீர் 

உயடத்ரதறிந்தீர்; அவர்கள் பதாயளப் புண்ணாக்கிை தடியைத் தகர்த்துப் 

போட்டீர்; அவர்கயள ஒடுக்குபவாரின் ரகாடுங்பகாயல ஓடித்ரதறிந்தீர். 

ஏரனனில், ஒரு குழந்யத நமக்குப் பிறந்துள்ளார்; ஓர் 

ஆண்மகவு நமக்குத் த ப்ேட்டுள்ளார்; ஆட்சிப்ரோறுப்பு அவர் 

பதாள்பமல் இருக்கும்; அவர் திருப்ரேைப ா ‘விைத்தகு ஆபலாசகர், 

வலியமமிகு இயறவன், என்றுமுள தந்யத, அயமதியின் அ சர்’ என்று 

அயழக்கப்ேடும். அவ து ஆட்சியின் உைர்வுக்கும் அயமதி நிலவும் 

அவ து அ சின் வளர்ச்சிக்கும் முடிவு இ ாது; தாவீதின் அரிையணயில் 

அமர்ந்து தாவீதின் அ யச நியலநாட்டுவார்; இன்றுமுதல் என்ரறன்றும் 



நீதிபைாடும் பநர்யமபைாடும் ஆட்சிபுரிந்து அயத நியல ரேை ாது 

உறுதிப்ேடுத்துவார்; ேயடகளின் ஆண்டவ து பே ார்வம் இயதச் ரசய்து 

நியறபவற்றும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல் திபா 96: 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 (பல்லவி: லூக் 2: 11) 

பல்லவி:  இன்று  நமக்காக  மீட்பர்  பிைந்துள்ளார். அவரர ஆண்டவராகிய  

மமசியா 

1 ஆண்டவருக்குப் புதிைரதாரு ோடல் ோடுங்கள்; உலரகங்கும் 

வாழ்பவாப , ஆண்டவய ப் போற்றிப் ோடுங்கள்; 

2a ஆண்டவய ப் போற்றிப் ோடுங்கள்; அவர் ரேைய  வாழ்த்துங்கள். 

            பல்லவி… 

 

2b  அவர் தரும் மீட்யே நாள்பதாறும் அறிவியுங்கள். 

3 பிற இனத்தார்க்கு அவ து மாட்சியை எடுத்துய யுங்கள்; அயனத்து 

மக்களினங்களுக்கும் அவர்தம் விைத்தகு ரசைல்கயள 

அறிவியுங்கள்.        பல்லவி… 

 

11 விண்ணுலகம் மகிழ்வதாக; மண்ணுலகம் களிகூர்வதாக; கடலும் 

அதில் நியறந்துள்ளனவும் முழங்கட்டும்.    

  

12 வைல்ரவளியும் அதில் உள்ள அயனத்தும் களிகூ ட்டும்; 

அப்ரோழுது, காட்டில் உள்ள அயனத்து ம ங்களும் அவர் திருமுன் 

களிப்புடன் ோடும்.       பல்லவி… 

  



13 ஏரனனில் அவர் வருகின்றார்; மண்ணுலகிற்கு நீதித் தீர்ப்பு வழங்க 

வருகின்றார்; நிலவுலயக நீதியுடனும் மக்களினங்கயள 

உண்யமயுடனும் அவர் தீர்ப்பிடுவார்.    பல்லவி… 

 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

மனிதர்  அறனவருக்கும்  கடவுளின்  அருள்  மவளிப்பட்டுள்ளது 

திருத்தூதர்  பவுல்  தீத்துவுக்கு  எழுதிய  திருமுகத்திலிருந்து   வாசகம்  

         2: 11-14 

மனிதர் அயனவருக்கும் மீட்ே ாம் கடவுளின் அருள் ரவளிப்ேட்டுள்ளது. 

நாம் இயறப்ேற்றின்யமயையும் உலகுசார்ந்த தீை நாட்டங்கயளயும் 

மறுத்துக் கட்டுப்ோட்டுடனும் பநர்யமயுடனும் இயறப்ேற்றுடனும் 

இம்யமயில் வாழ இவ்வருளால் ேயிற்சி ரேறுகிபறாம். மகிழ்ச்சிபைாடு 

எதிர்பநாக்கியிருப்ேது நியறபவறும் எனக் காத்திருக்கிபறாம். நம் 

ரேருயமமிக்க கடவுளும் மீட்ேருமாகிை இபைசு கிறிஸ்துவின் மாட்சி 

ரவளிப்ேடப்போகிறது. அவர் நம்யம எல்லா ரநறிபகடுகளிலிருந்தும் 

மீட்டு, நற்ரசைல்களில் ஆர்வமுள்ள தமக்குரிை மக்களாகத் 

தூய்யமப்ேடுத்தத் தம்யமபை ஒப்ேயடத்தார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    லூக்: 2. 10-11 

   

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! மபரும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்மசய்திறய 

உங்களுக்கு அறிவிக்கிரைன். இன்று ஆண்டவராகிய மமசியா என்னும் 

மீட்பர்  நமக்காக பிைந்திருக்கிைார். அல்லலலூயா. 



ew;nra;jp thrfk; 

இன்று  உங்களுக்காக  மீட்பர்  பிைந்திருக்கிைார் 

* லூக்கா  எழுதிய  நற்சசய்தியிலிருந்து   வாசகம்   2: 1-14 

அக்காலத்தில் அகுஸ்து சீசர் தம் பே  சு முழுவதும் மக்கள் 

ரதாயகயைக் கணக்கிடுமாறு கட்டயள பிறப்பித்தார். அதன்ேடி சிரிை 

நாட்டில் குப னியு என்ேவர் ஆளுந ாய் இருந்தபோது முதன்முயறைாக 

மக்கள் ரதாயக கணக்கிடப்ேட்டது. தம் ரேைய ப் ேதிவு ரசய்ை 

அயனவரும் அவ வர் ஊருக்குச் ரசன்றனர். தாவீதின் வழிம பின ான 

பைாபசப்பும், தமக்கு மண ஒப்ேந்தமான மரிைாபவாடு, ரேைய ப் ேதிவு 

ரசய்ை, கலிபலைாவிலுள்ள நாசப த்து ஊரிலிருந்து யூபதைாவிலுள்ள 

ரேத்லபகம் என்ற தாவீதின் ஊருக்குச் ரசன்றார். மரிைா கருவுற்றிருந்தார். 

அவர்கள் அங்கு இருந்தரோழுது மரிைாவுக்குப் பேறுகாலம் வந்தது. 

அவர் தம் தயலமகயனப் ரேற்ரறடுத்தார். விடுதியில் அவர்களுக்கு 

இடம் கியடக்கவில்யல. எனபவ பிள்யளயைத் துணிகளில் ரோதிந்து 

தீவனத் ரதாட்டியில் கிடத்தினார். 

அப்ரோழுது அப்ேகுதியில் உள்ள வைல்ரவளியில் இயடைர்கள் 

தங்கி இ ரவல்லாம் தங்கள் கியடயைக் காவல் 

காத்துக்ரகாண்டிருந்தார்கள். திடீர ன்று ஆண்டவருயடை தூதர் 

அவர்கள்முன் வந்து நின்றபோது ஆண்டவரின் மாட்சி அவர்கயளச் சுற்றி 

ஒளிர்ந்தது; மிகுந்த அச்சம் அவர்கயள ஆட்ரகாண்டது. வானதூதர் 

அவர்களிடம், “அஞ்சாதீர்கள், இபதா, எல்லா மக்களுக்கும் ரேரும் 

மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்ரசய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிபறன். இன்று 

ஆண்டவ ாகிை ரமசிைா என்னும் மீட்ேர் உங்களுக்காகத் தாவீதின் ஊரில் 

பிறந்திருக்கிறார். குழந்யதயைத் துணிகளில் சுற்றித் தீவனத் ரதாட்டியில் 

கிடத்தியிருப்ேயதக் காண்பீர்கள்; இதுபவ உங்களுக்கு அயடைாளம்” 

என்றார். 

உடபன விண்ணகத் தூதர் பே ணி அந்தத் தூதருடன் பசர்ந்து, 



“உன்னதத்தில் கடவுளுக்கு மாட்சி உரித்தாகுக! உலகில் அவருக்கு 

உகந்பதாருக்கு அயமதி உண்டாகுக!”என்று கடவுயளப் புகழ்ந்தது. 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

  

 


