
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி திருவிழா 
முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரின் மாட்சி உன்மமல் உதித்துள்ளது 

இறைவாக்கினர்  எசாயா  நூலிலிருந்து  வாசகம் 60: 1-6 

எருசலேலே! எழு! ஒளிவீசு! உன் ஒளி ல ோன்றியுள்ளது. ஆண்டவரின் 

ேோட்சி உன்லேல் உதித்துள்ளது! இல ோ! இருள் பூவுேகை மூடும்; ைோரிருள் 

ேக்ைளினங்ைகளக் ைவ்வும்; ஆண்டவல ோ உன்மீது எழுந் ருள்வோர்; 

அவ து ேோட்சி உன்மீது ல ோன்றும்!  

பிற இனத் ோர் உன் ஒளில ோக்கி வருவர்; ேன்னர் உன் உ யக் 

ைதிர்ல ோக்கி  கடல ோடுவர். உன் ைண்ைகள உயர்த்தி உன்கனச் சுற்றிலும் 

 ோர்; அவர்ைள் அகனவரும் ஒருங்லை தி ண்டு உன்னிடம் வருகின்றனர்; 

த ோகேயிலிருந்து உன் பு ல்வர் வருவர்; உன் பு ல்வியர் ல ோளில் தூக்கி 

வ ப் டுவர். அப்த ோழுது, நீ அக க் ைண்டு அைேகிழ்வோய்; உன் இ யம் 

வியந்து விம்மும்; ைடலின் தி ள் தசல்வம் உன்னிடம் தைோண ப் டும்; 

பிற இனத் ோரின் தசோத்துைள் உன்கன வந் கடயும். ஒட்டைங்ைளின் 

த ருந்தி ள் உன்கன நி ப்பும்; மிதியோன், ஏப் ோகு ஆகியவற்றின் இளம் 

ஒட்டைங்ைளும் வந்து லசரும்; இளம்  ோட்டினர் யோவரும் த ோன், 

 றுேணப்த ோருள் ஏந்திவருவர். அவர்ைள் ஆண்டவரின் புைகை 

எடுத்துக ப் ர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.   

இறைவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 

 

 

 



பதிலுறைப்பாடல்             திபா 72: 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (பல்லவி:11) 

பல்லவி: ஆண்டவமை, எல்லா இனத்தவரும் உமக்கு ஊழியம் 

சசய்வார்கள் 

1 ைடவுலள, அ சருக்கு உேது நீதித்தீர்ப்க  வைங்கும் ஆற்றகே 

அளியும்; அ ச கேந் ரிடம் உேது நீதி விளங்ைச் தசய்யும். 

2 அவர் உம் ேக்ைகள நீதிலயோடு ஆள்வோ ோை! உம்முகடயவ ோன 

எளிலயோர்க்கு நீதித்தீர்ப்பு வைங்குவோ ோை. ...........பல்லவி 

7 அவர் ைோேத்தில் நீதி  கைத்ல ோங்குவ ோை; நிேோ உள்ள வக யில் 

மிகுந்  சேோ ோனம் நிேவுவ ோை. 

8 ஒரு ைடலிலிருந்து அடுத்  ைடல்வக க்கும் அவர் ஆட்சி 

தசலுத்துவோர்; ல  ோற்றிலிருந்து உேகின் எல்கே வக க்கும் அவர் 

அ சோள்வோர்.       ...........பல்லவி 

10  ர்சீசு அ சர்ைளும் தீவுைளின் அ சர்ைளும் ைோணிக்கைைகளக் 

தைோண்டு வருவோர்ைள்; லச ோவிலும் தச ோவிலுமுள்ள அ சர்ைள் 

 ன்தைோகடைகளக் தைோண்டுவருவோர்ைள். 

11 எல்ேோ அ சர்ைளும் அவர்முன்  க ேட்டும்  ோழ்ந்து 

வணங்குவோர்ைள்; எல்ேோ இனத் வரும் அவருக்கு ஊழியம் 

தசய்வோர்ைள்.      ...........பல்லவி 

12  ம்கே ல ோக்கி ேன்றோடும் ஏகைைகளயும் திக்ைற்ற எளிலயோக யும் 

அவர் விடுவிப் ோர். 

13 வறிலயோர்க்கும் ஏகைைட்கும் அவர் இ க்ைம் ைோட்டுவோர்; 

ஏகைைளின் உயிக க் ைோப் ோற்றுவோர்.  ...........பல்லவி 

 

 



இைண்டாம் வாசகம் 

பிை இனத்தாரும் கிறிஸ்து இமயசுவின் மூலம் உடன் உரிறமயாளர் என 

இப்மபாது சவளியாக்கப்பட்டுள்ளது. 

திருத்தூதர் பவுல் எமபசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

3: 2-3a,5-6 

சலைோ  ர் சலைோ ரிைலள, 

உங்ைள்  ேனுக்ைோைக் ைடவுளின் அருளோல் எனக்ைளிக்ைப் ட்ட 

த ோறுப்க ப்  ற்றிக் லைள்விப் ட்டிருப்பீர்ைள் என எண்ணுகிலறன். 

அந்  ேகறத ோருள் எனக்கு இகற தவளிப் ோட்டின் வழியோைலவ 

த ரியப் டுத் ப் ட்டது.  

அந்  ேகறத ோருள் ேற்ற  கேமுகறைளில் வோழ்ந்  

ேக்ைளுக்குத் த ரிவிக்ைப் டவில்கே. ஆனோல், இப்ல ோது தூய ஆவி 

வழியோைத் தூய திருத்தூ ருக்கும் இகறவோக்கினருக்கும் 

தவளிப் டுத் ப் ட்டுள்ளது.  ற்தசய்தியின் வழியோை, பிற இனத் ோரும் 

கிறிஸ்து இலயசுவின் மூேம் உடன் உரிகேயோளரும் ஒல  உடலின் 

உறுப்பினரும் வோக்குறுதியின் உடன்  ங்ைோளிைளும் ஆகியிருக்கிறோர்ைள் 

என் ல  அம்ேகறத ோருள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு  நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     மத் 2:2 

அல்மலலூயா, அல்மலலூயா! ஆண்டவரின் விண்மீன் எழக் கண்மடாம். 

அவறை வணங்க வந்திருக்கிமைாம். அல்மலலூயா. 

 

 

 



நற்சசய்தி வாசகம் 

 

அைசறை வணங்க வந்திருக்கிமைாம்  

⃰மத்மதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    2: 1-12 

ஏல ோது அ சன் ைோேத்தில் யூல யோவிலுள்ள த த்ேலைமில் இலயசு 

பிறந் ோர். அப்ல ோது கிைக்கிலிருந்து ஞோனிைள் எருசலேமுக்கு வந்து, 

“யூ ர்ைளின் அ ச ோைப் பிறந்திருக்கிறவர் எங்லை? அவ து விண்மீன் எைக் 

ைண்லடோம். அவக  வணங்ை வந்திருக்கிலறோம்” என்றோர்ைள்.  

இக க் லைட்டதும் ஏல ோது அ சன் ைேங்கினோன். அவலனோடு 

எருசலேம் முழுவதும் ைேங்கிற்று. அவன் எல்ேோத்  கேகேக் 

குருக்ைகளயும், ேக்ைளிகடலய இருந்  ேகறநூல் அறிஞர்ைகளயும் ஒன்று 

கூட்டி, தேசியோ எங்லை பிறப் ோர் என்று அவர்ைளிடம் விசோரித் ோன். 

அவர்ைள் அவனிடம், “யூல யோவிலுள்ள த த்ேலைமில் அவர் பிறக்ை 

லவண்டும். ஏதனனில், ‘யூ ோ  ோட்டுப் த த்ேலைலே, யூ ோவின் ஆட்சி 

கேயங்ைளில் நீ சிறியல  இல்கே; ஏதனனில், என் ேக்ைளோகிய 

இஸ் லயகே ஆயத ன ஆள் வர் ஒருவர் உன்னிலிருந்ல  ல ோன்றுவோர்’ 

என்று இகறவோக்கினர் எழுதியுள்ளோர்” என்றோர்ைள். 

  

பின்பு ஏல ோது யோருக்கும் த ரியோேல் ஞோனிைகள 

அகைத்துக்தைோண்டுல ோய் விண்மீன் ல ோன்றிய ைோேத்க ப்  ற்றி 

விசோரித்து உறுதி தசய்து தைோண்டோன். லேலும் அவர்ைளிடம், “நீங்ைள் 

தசன்று குைந்க கயக் குறித்துத் திட்டவட்டேோய்க் லைட்டு எனக்கு 

அறிவியுங்ைள். அப்த ோழுது  ோனும் தசன்று அக்குைந்க கய 

வணங்குலவன்” என்று கூறி அவர்ைகளப் த த்ேலைமுக்கு அனுப்பி 

கவத் ோன். அ சன் தசோன்னக க் லைட்டு அவர்ைள் புறப் ட்டுப் 

ல ோனோர்ைள்.  

இல ோ! முன்பு எழுந்  விண்மீன் ல ோன்றிக் குைந்க  இருந்  

இடத்திற்கு லேல் வந்து நிற்கும்வக  அவர்ைளுக்கு முன்லன தசன்று 

தைோண்டிருந் து. அங்லை நின்ற விண்மீகனக் ைண்டதும் அவர்ைள் 



ேட்டில்ேோப் த ரு ேகிழ்ச்சி அகடந் ோர்ைள். வீட்டிற்குள் அவர்ைள் 

ல ோய்க் குைந்க கய அ ன்  ோய் ேரியோ கவத்திருப் க க் ைண்டோர்ைள்; 

த டுஞ்சோண்கிகடயோய் விழுந்து குைந்க கய வணங்கினோர்ைள்;  ங்ைள் 

ல கைைகளத் திறந்து த ோன்னும் சோம்பி ோணியும் தவள்களப் 

ல ோளமும் ைோணிக்கையோைக் தைோடுத் ோர்ைள். ஏல ோதிடம் திரும்பிப் ல ோை 

லவண்டோம் என்று ைனவில் அவர்ைள் எச்சரிக்ைப் ட்ட ோல் லவறு 

வழியோைத்  ங்ைள்  ோடு திரும்பினோர்ைள். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துமவ உமக்கு புகழ். 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

   


