
கிறிஸ்து பிறப்பு இரவில் திருப்பலி 

திருப்பலி முன்னுரை 

இனியவர்களே! மீட்பராம் இளயசுவின் பிறப்பு பபருவிழா பகாண்டாட்டத்திற்கு 
வந்துள்ே உங்கள் யாவரரயும், குழந்ரத இளயசுவின் இனிய நாமத்தில் அன்புடளன 
வாழ்த்துகின்ளறன். 

பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கரே குழந்ரத இளயசுவுக்கு பகிரும் இந்த இரவு 
உங்களுக்கும், உங்கேது உறவுகளுக்கும் மகிழ்வு தரும் நல்ல இரவாக அரமய 
வாழ்த்துகின்ளறாம். 

அவருக்கு உகந்தவர்க்கு அரமதிரயத் தரும் இந்த நல்ல காலத்திளல நல்ல 
ஆன்ம ஆயத்தத்ளதாடு, மகிழ்வுடளன வந்துள்ே உங்களுக்கும், உங்கேது 
உறவுகளுக்கும், அரமதி பிறக்கட்டும் என வாழ்த்துகின்ளறாம். 

நமக்காக ஒரு குழந்ரத தரப்பட்டது. அந்த குழந்ரதயின் வரவு பல 
மாற்றங்கரேக் பகாணர்ந்தது. வரலாற்ரறக் கூட முன், பின் என பிரித்தது. வாழும் 
நம் வாழ்விலும் பல மாற்றங்கரே இன்றும் தந்து வேப்படுத்துகின்றார். பிறப்பு 
தரும் அற்புதத்ரத கண்டு, மகிழ்ந்து, அந்தப் பிறப்பிரன பகாண்டாடுவளதாடு, 
எதற்காகப் பிறப்பு தரப்பட்டளதா அதரன உணர்ந்து, பிறரை வாழச் பெய்ய 
நல்லரதச் பெய்து வாழ்ந்து, பிறப்புக்கு அர்த்தம் பகாடுக்க முன்வருளவாம். 
வாருங்கள். பலியிளல இரணந்து பகாண்டாடுளவாம். 

முதல் வாசக முன்னுரர:   (எசாயா 9: 2-4,6-7) 
காரிருேில் நடந்த மக்கள் மீது சுடர் ஒேி உதித்துள்ேது. எனளவ மக்கள் 

மகிழ்ச்ெியில் அக்கேிக்கிறார்கள். ஏபனனில் இன்று நமக்கு மீட்பர் பிறந்துள்ோர். 
அவர் ஆட்ெி வலிரம மிகுந்தது. அரமதி நிரறந்தது. நீதி பெழித்தது, என்றும் 
நிரலபபயராதது என வரவிருக்கும் அரெரரப் பற்றி எொயா இரறவாக்கினர் கூறும் 
வாெகத்திற்கு ஆர்வமுடன் பெவிபமடுப்ளபாம். 
இரண்டாம் வாசக முன்னுரர:  (ததீ்து 2: 11-14) 

கடவுேின் அருள் நம்மீது பபாழியப்பட்டுள்ேது. இவ்வருரே வேப்படுத்த 
நாம் தீரமரயக் கரேய ளவண்டும். ஏபனனில் இளயசுவின் மாட்ெி பவேிப்படப் 
ளபாகிறது. எனளவ நாம் நம்ரமளய தூய்ரமயாக்க ளவண்டும் என அறிவுறுத்தும் 
இவ்வாெகத்திற்குக் கவனமுடன் பெவிபமடுப்ளபாம். 

 
இரறமக்களின் மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரைவா, எங்கள் மன்ைாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. மனுவுருவானவளர இரறவா! திருஅரவ பபாறுப்பாேர்கள் முன்பனடுக்கும் 
எல்லா ெீர்திருத்த நடவடிக்ரககேிலும், அவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்து 
திருஅரவரய காலத்திற்கு ஏற்ப பகாண்டு பெல்ல, அருள்தர இரறவா உம்ரம 
மன்றாடுகின்ளறாம். 

2. மனுவுருவானவளர இரறவா! மதவாத ெக்திகோல், பாரதம் பின்தள்ேப்படாமல், 
ஆள்ளவார் உண்ரமளயாடும், ளநர்ரமளயாடும், மக்கரே முன்ளனற்றமான 
பாரதயில் அரழத்துச் பெல்ல, அருள்தர இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்ளறாம். 



3. மனுவுருவானவளர இரறவா! பலியிளல பங்ளகற்கும் நாங்கள், மகிழ்ளவாடும், 
மனஅரமதியுடனும் பயணிக்க அருள்தர இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்ளறாம். 

4. மனுவுருவானவளர இரறவா! பல்ளவறு காரணங்கேினால், மகிழ்ரவயும் 
அரமதிரயயும் இழந்து அவநம்பிக்ரக பகாண்ளடாருக்கு, உம்முரடய ஆெீர் 
கிரடக்கப் பபறவும், தங்கேது நம்பிக்ரகயில் உறுதிப் பபறவும், அருள்தர இரறவா 
உம்ரம மன்றாடுகின்ளறாம். 

5. மனுவுருவானவளர இரறவா! பகாண்டாட்டங்கேில் மகிழும் நாங்கள், ஒன்றுபட்ட 
மனநிரலளயாடு, உறளவாடும், உண்ரம அன்ளபாடு பயணிக்க, அருள்தர இரறவா 
உம்ரம மன்றாடுகின்ளறாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ய ாவா 04: 16 

மரறத்திரு. அமிர்தைாச சுந்தர் ஜா. 
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