
திருமுழுக்கு ய ோவோன் பிறப்பு 

 

திருநோள் திருப்பலி 

முதல் வோசகம் 

நோன் உன்னைப் பிற இைத்தோருக்கு ஒளி ோக ஏற்படுத்துயவன்.  

இனறவோக்கிைர் எசோ ோ நூலிலிருந்து வோசகம்    49: 1-6 

தீவு நாட்டினரே, எனக்குச் செவிசகாடுங்கள்; ச ாலைவாழ் 

மக்களினங்கரே, கவனியுங்கள்; கருப்லையில் இருக்கும்ரைார  

ஆண்டவர் என்லன அலைத் ார்; என்  ாய் வயிற்றில் உருவாகும் ரைார  

என் சையர் சொல்லிக் கூப்பிட்டார். என் வாலயக் கூோன வாள்ரைான்று 

ஆக்கினார்;  ம் லகயின் நிைைால் என்லனப் ைாதுகாத் ார்; என்லனப் 

ைேைேக்கும் அம்பு ஆக்கினார்;  ம் அம்ைறாத் துணியில் என்லன 

மலறத்துக் சகாண்டார். அவர் என்னிடம், ‘நீரய என் ஊழியன், 

இஸ்ேரயரை! உன் வழியாய் நான் மாட்சியுறுரவன்’ என்றார். 

நாரனா, ‘வீணாக நான் உலைத்ர ன்: சவறுலமயாகவும் 

ையனின்றியும் என் ஆற்றலைச் செைவழித்ர ன்: ஆயினும் எனக்குரிய நீதி 

ஆண்டவரிடம் உள்ேது; என் ைணிக்கான ைரிசு என் கடவுளிடம் 

இருக்கின்றது’ என்ரறன். 

யாக்ரகாலைத்  ம்மிடம் சகாண்டு வேவும், சி றுண்ட இஸ்ேரயலை 

ஒன்று திேட்டவும் கருப்லையிலிருந்ர  ஆண்டவர் என்லனத்  ம் 

ஊழியனாக உருவாக்கினார்; ஆண்டவர் ைார்லவயில் நான் 



மதிப்புப்சைற்றவன்; என் கடவுரே என் ஆற்றல்; அவர் இப்சைாழுது 

உலேக்கிறார்: 

அவர் கூறுவது: யாக்ரகாபின் குைங்கலே நிலைநிறுத்துவ ற்கும் 

இஸ்ேரயலில் காக்கப்ைட்ரடாலேத் திருப்பிக் சகாணர்வ ற்கும் நீ என் 

ஊழியனாக இருப்ைது எளி ன்ரறா? உைகம் முழுவதும் என் மீட்லை 

அலடவ ற்கு நான் உன்லனப் பிற இனத் ாருக்கு ஒளியாகவும் 

ஏற்ைடுத்துரவன். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வோக்கு. 

இனறவோ உமக்கு  நன்றி. 

 

பதிலுனைப் போடல்                   திபோ:139: 1-3. 13-14. 15  (பல்லவி: 14a) 

 

பல்லவி: வி த்தகு முனறயில் என்னைப் பனடத்ததோல், நோன் உமக்கு 

நன்றி நவில்கின்யறன். 

1 ஆண்டவரே! நீர் என்லன ஆய்ந்து அறிந்திருக்கின்றீர்! 

2 நான் அமர்வல யும் எழுவல யும் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர்; என் 

நிலனவுகலே எல்ைாம் ச ாலையிலிருந்ர  உய்த்துணர்கின்றீர். 

3 நான் நடப்ைல யும் ைடுப்ைல யும் நீர் அறிந்துள்ளீர்; என் வழிகள் 

எல்ைாம் உமக்குத் ச ரிந் லவரய.    பல்லவி... 

 

13 ஏசனனில், என் உள் உறுப்புகலே உண்டாக்கியவர் நீரே! என்  ாயின் 

கருவில் எனக்கு உரு ந் வர் நீரே! 

14 அஞ்ெத் கு, வியத் கு முலறயில் நீர் என்லனப் ைலடத்  ால், 

நான் உமக்கு நன்றி நவில்கின்ரறன்; உம் செயல்கள் 

வியக்கத் க்கலவ என்ைல  என் மனம் முற்றிலும் அறியும். 

          பல்லவி... 

 



15 என் எலும்பு உமக்கு மலறவான ன்று; மலறவான முலறயில் நான் 

உருவானல யும் பூவுைகின் ஆழ்ைகுதிகளில் நான் 

உருப்சைற்றல யும் நீர் அறிந்திருந்தீர்.    பல்லவி... 

 

இைண்டோம் வோசகம் 

இய சுவின் வருனகக்கு முன்யப ய ோவோன் யபோதித்து வந்தோர். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வோசகம்     13: 22-26 

அந்நாள்களில் 

ைவுல் கூறியது: கடவுள் அவலே நீக்கிவிட்டுத்  ாவீல  அவர்களுக்கு 

அேெோக ஏற்ைடுத்தினார்; அவலேக் குறித்து “ஈொயின் மகனான  ாவீல  

என் இ யத்துக்கு உகந் வனாகக் கண்ரடன் என் விருப்ைம் 

அலனத்ல யும் அவன் நிலறரவற்றுவான்” என்று ொன்று ைகர்ந் ார்.  ாம் 

அளித்  வாக்குறுதியின்ைடி கடவுள் அவருலடய வழிமேபிலிருந்ர  

இஸ்ரேலுக்கு இரயசு என்னும் மீட்ைர் ர ான்றச் செய் ார். அவருலடய 

வருலகக்கு முன்ரை ரயாவான், “மனம்மாறி திருமுழுக்குப் சைறுங்கள்” 

என்று இஸ்ேரயல் மக்கள் அலனவருக்கும் ைலறொற்றி வந் ார். 

ரயாவான்  ம் வாழ்க்லக என்னும் ஓட்டத்ல  முடிக்கும்  றுவாயில் 

“நான் யார் என நீங்கள் நிலனக்கிறீர்கரோ அவேல்ை நான். இர ா, 

எனக்குப்பின் ஒருவர் வருகிறார்; அவருலடய மிதியடிகலே அவிழ்க்கவும் 

எனக்குத்  குதியில்லை” என்று கூறினார். 

ெரகா ேரே, ஆபிேகாமின் வழிவந்  மக்கரே, இங்கு இருப்ரைாருள் 

கடவுளுக்கு அஞ்சி நடப்ரைாரே, இந்  மீட்புச் செய்தி நமக்குத் ான் 

அனுப்ைப்ைட்டுள்ேது. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வோக்கு. 

இனறவோ உமக்கு  நன்றி 



 

நற்சசய்திக்கு முன் வோழ்த்சதோலி     லூக்கோ 1: 7 (கோண்க) 

அல்யலலூ ோ, அல்யலலூ ோ! குழந்தோய், நீ உன்ைத கடவுளின் 

இனறவோக்கிைர் எைப்படுவோய்; ஏசைனில் போவ மன்னிப்போல் வரும் 

மீட்னப அவர்தம் மக்களுக்கு அறிவித்து ஆண்டவருக்கோை வழின ச் 

சசம்னமப்படுத்தஅவர் முன்யை சசல்வோய். அல்யலலூ ோ. 

 

நற்சசய்தி வோசகம் 

இக்குழந்னதயின் சப ர் ய ோவோன். 

⃰ லூக்கோ  எழுதி  நற்சசய்தியிலிருந்து வோசகம்   1: 57-66, 80   

எலிெசைத்துக்குப் ரைறுகாைம் சநருங்கியது. அவர் ஒரு மகலனப் 

சைற்சறடுத் ார். ஆண்டவர் அவருக்குப் சைரிதும் இேக்கம் காட்டினார் 

என்ைல க் ரகள்விப்ைட்டுச் சுற்றி வாழ்ந்ர ாரும் உறவினரும் அவரோடு 

ரெர்ந்து மகிழ்ந் னர். எட்டாம் நாளில் அவர்கள் குைந்ல க்கு 

விருத் ரெ னம் செய்ய வந் ார்கள்; செக்கரியா என்ற அ ன்  ந்ல யின் 

சையலேரய அ ற்குச் சூட்ட இருந் ார்கள்.  

ஆனால் அ ன்  ாய் அவர்கலேப் ைார்த்து, “ரவண்டாம், அ ற்கு 

ரயாவான் எனப் சையரிட ரவண்டும்” என்றார். அவர்கள் அவரிடம், “உம் 

உறவினருள் இப்சையர் சகாண்டவர் எவரும் இல்லைரய” என்று 

சொல்லி, “குைந்ல க்கு என்ன சையரிடைாம்? உம் விருப்ைம் என்ன?” 

என்று  ந்ல லய ரநாக்கிச் லெலக காட்டிக் ரகட்டார்கள். 

அ ற்கு அவர் எழுதுைைலக ஒன்லறக் ரகட்டு வாங்கி, 

“இக்குைந்ல யின் சையர் ரயாவான்” என்று எழுதினார். எல்ைாரும் 

வியப்ைலடந் னர். அப்சைாழுர  அவேது வாய் திறந் து; நா 

கட்டவிழ்ந் து; அவர் கடவுலேப் ரைாற்றிப் புகழ்ந் ார். சுற்றி வாழ்ந்ர ார் 

அலனவரும் இல ப்ைற்றிக் ரகள்விப்ைட்டு அஞ்சினர். இச்செய்தி யூர ய 



மலை நாசடங்கும் ைேவியது. ரகள்விப்ைட்டவர்கள் யாவரும் 

இச்செய்திலயத்  ங்கள் உள்ேங்களில் இருத்தி, “இக்குைந்ல  

எப்ைடிப்ைட்ட ாக இருக்குரமா?” என்று சொல்லிக் சகாண்டார்கள். 

ஏசனனில் அக்குைந்ல  ஆண்டவருலடய லகவன்லமலயப் 

சைற்றிருந் து. 

குைந்ல யாயிருந்  ரயாவான் வேர்ந்து மனவலிலம சைற்றார். 

இஸ்ேரயல் மக்களுக்குத்  ம்லம சவளிப்ைடுத்தும் காைம் வலே அவர் 

ைாலை நிைத்தில் வாழ்ந்து வந் ார்.     

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ் 

       


