
சனவரி 1 

கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் 8ஆம் நாள் 

இறறவனின் அன்றனயாகிய தூய கன்னி மரியா 

 
 

முதல் வாசகம் 

இஸ்ரயயல் மக்கள்மீது நமது பெயறரக் கூறி நீங்கள் யவண்டும்யொது, நாம்  

அவர்களுக்கு ஆசி அளிப்யொம். 

எண்ணிக்றக நூலிலிருந்து வாசகம்     6: 22-27 

ஆண்டவர் ம ோமேயிடம் கூறியது: நீ ஆம ோனிடமும் அவன் 

புதல்வரிடமும் சேோல்; நீங்கள் இஸ் மயல்  க்களுக்கு ஆசிகூற மவண்டிய 

முறற: “ஆண்டவர் உனக்கு ஆசி வழங்கி உன்றனக் கோப்போ ோக! 

ஆண்டவர் தம் திருமுகத்றத உன்ம ல் ஒளி ச் சேய்து உன்மீது அருள் 

சபோழிவோ ோக! ஆண்டவர் தம் திருமுகத்றத உன் பக்கம் திருப்பி உனக்கு 

அற தி அருள்வோ ோக!'' இவ்வோமற அவர்கள் என் சபயற  இஸ் மயல் 

 க்களிறடமய நிறைநோட்டுவர்; நோனும் அவர்களுக்கு ஆசி வழங்குமவன். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு நன்றி 



 

ெதிலுறரப் ொடல்    திொ 67: 1-2. 4. 5,7 (ெல்லவி: 1a) 

ெல்லவி: கடவுயே! எம்மீது இரங்கி, எமக்கு ஆசி வழங்குவீராக! 

 

1  கடவுமே! எம்மீது இ ங்கி, எ க்கு ஆசி வழங்குவீ ோக! உம் திருமுக  

ஒளிறய எம்மீது வீசுவீ ோக!  

2  அப்சபோழுது, உைகம் உ து வழிறய அறிந்துசகோள்ளும்; பிற 

இனத்தோர் அறனவரும் நீர் அருளும் மீட்றப உணர்ந்துசகோள்வர்.  

         ெல்லவி….. 

4  மவற்று நோட்டினர் அக்களித்து  கிழ்ச்சியுடன் போடிடுவ ோக! 

ஏசனனில், நீர்  க்களினங்கறே மநர்ற யுடன் ஆளுகின்றீர்; 

உைகின் நோடுகறே  வழிநடத்துகின்றீர்.    ெல்லவி…. 

 

5  கடவுமே!  க்களினத்தோர் உம்ற ப் புகழ்வோர்கேோக!  க்கள் 

 எல்ைோரும் உம்ற ப் மபோற்றுவோர்கேோக!  

7  கடவுள் ந க்கு ஆசி வழங்குவோ ோக! உைகின் கறடசயல்றைவற  

வோழ்மவோர் அவருக்கு அஞ்சுவ ோக.   ெல்லவி…. 

 

 

  

 

 



 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

கடவுள் தம் மகறனப் பெண்ணிடம் பிறந்தவராக அனுப்பினார். 

திருத்தூதர் ெவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

4: 4-7 

ேமகோத ர்  ேமகோதரிகமே,  

கோைம் நிறறமவறியமபோது திருச்ேட்டத்திற்கு உட்பட்டிருந்த நம்ற  

மீட்டுத் தம் பிள்றேகள் ஆக்கு ோறு கடவுள் தம்  கறனப் சபண்ணிடம் 

பிறந்தவ ோகவும் திருச்ேட்டத்திற்கு உட்பட்டவ ோகவும் அனுப்பினோர். 

நீங்கள் பிள்றேகேோய் இருப்பதோல் கடவுள் தம்  கனின் ஆவிறய 

உங்கள் உள்ேங்களுக்குள் அனுப்பியுள்ேோர்; அந்த ஆவி `அப்போ, 

தந்றதமய,' எனக் கூப்பிடுகிறது. ஆறகயோல் இனி நீங்கள் அடிற கேல்ை; 

பிள்றேகள்தோம்; பிள்றேகேோகவும் உரிற ப்மபறு உறடயவர்கேோகவும் 

இருக்கிறீர்கள். இது கடவுளின் சேயமை. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி     எபி 1: 1-2 

அல்யலலூயா, அல்யலலூயா! ெலமுறற, ெலவறககளில் 

முற்காலத்தில் இறறவாக்கினர் வழியாக நம் மூதாறதயரிடம் யெசிய 

கடவுள், இவ்விறுதி நாள்களில் தம் மகன் வழியாக நம்மிடம் யெசியுள்ோர். 

அல்யலலூயா. 

 



நற்பசய்தி வாசகம் 

மரியாறவயும் யயாயசப்றெயும் குழந்றதறயயும் கண்டார்கள். எட்டாம் 

நாள் அதற்கு இயயசு என்று பெயரிட்டார்கள். 

✠ லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    2: 16-21 

 

அக்கோைத்தில்  

இறடயர்கள் சபத்ைமகமுக்கு விற ந்து சேன்று,  ரியோறவயும் 

மயோமேப்றபயும் தீவனத் சதோட்டியில் கிடத்தியிருந்த குழந்றதறயயும் 

கண்டோர்கள். பின்பு அந்தக் குழந்றதறயப் பற்றித் தங்களுக்குச் 

சேோல்ைப்பட்ட சேய்திறயத் சதரிவித்தோர்கள். அறதக் மகட்ட யோவரும், 

இறடயர்கள் தங்களுக்குச் சேோன்னவற்றறக் குறித்து வியப்பறடந்தனர். 

ஆனோல்  ரியோ இந்நிகழ்ச்சிகறேசயல்ைோம் தம் உள்ேத்தில் இருத்திச் 

சிந்தித்துக்சகோண்டிருந்தோர். இறடயர்கள் தோங்கள் மகட்டறவ, கண்டறவ 

அறனத்றதயும் குறித்துக் கடவுறேப் மபோற்றிப் புகழ்ந்து 

போடிக்சகோண்மட திரும்பிச் சேன்றோர்கள். அவர்களுக்குச் 

சேோல்ைப்பட்டவோறு எல்ைோம் நிகழ்ந்திருந்தது.  

குழந்றதக்கு விருத்தமேதனம் சேய்யமவண்டிய எட்டோம் நோள் 

வந்தது. தோயின் வயிற்றில் உருவோகுமுன்மப வோனதூதர் 

சேோல்லியிருந்தவோறு அதற்கு இமயசு என்று சபயரிட்டோர்கள். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ் 

 

 


