
34 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (26-11-2017) 

நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அனைத்துலக அரசர் பெருவிழா 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

என் மந்னையே, நான் ஆட்டுக்கு கிடாய்களுக்கும் பவள்ளாட்டுக் 

கிடாய்களுக்கும் இனடயே நீதி வழங்குயவன்.  

இனைவாக்கிைர் எயசக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 11-12, 15-17 

தலைவராகிய ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: நானே என் 

மந்லதலயத் னதடிச் சென்று னேணிக் காப்னேன். ஓர் ஆயன் தன் 

மந்லதயினின்று சிதறுண்ட ஆடுகலைத் னதடித் செல்வதுனோை, நானும் 

என் மந்லதலயத் னதடிப் னோனவன். மப்பும் மந்தாரமுமாே நாளில் 

அவற்லற எல்ைா இடங்களினின்றும் மீட்டு வருனவன்.  

நானே என் மந்லதலய னமய்த்து, இலைப்ோறச் செய்னவன், 

என்கிறார் தலைவராகிய ஆண்டவர். காணாமல் னோேலதத் னதடுனவன்; 

அலைந்து திரிவலதத் திரும்ேக்சகாண்டுவருனவன்; காயப்ேட்டதற்குக் 

கட்டுப்னோடுனவன்; நலிந்தவற்லறத் திடப்ேடுத்துனவன். ஆோல், 

சகாழுத்தலதயும் வலிலமயுள்ைலதயும் அழிப்னேன். இவ்வாறு நீதியுடன் 



அவற்லற னமய்ப்னேன். எேனவ தலைவராகிய ஆண்டவர் இவ்வாறு 

கூறுகிறார்:  

உன்லேப் சோறுத்தவலர, என் மந்லதனய, நான் ஆட்டுக்கும் 

ஆட்டுக்கும் இலடனயயும் ஆட்டுக் கிடாய்களுக்கும், சவள்ைாட்டுக் 

கிடாய்களுக்கும் இலடனயயும் நீதி வழங்குனவன். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

பதிலுறரப் பாடல்     திபா  23: 1-2. 3. 5. 6 (ெல்லவி: 1) 

பல்லவி:  ஆண்டவயர என் ஆேர்; எைக்யகதும் குனையில்னல 

 

1 ஆண்டவனர என் ஆயர்; எேக்னகதும் குலறயில்லை. 

2 ேசும்புல் சவளிமீது எலே அவர் இலைப்ோறச் செய்வார்; 

அலமதியாே நீர்நிலைகளுக்கு எலே அலழத்துச் செல்வார். ெல்லவி… 

 

3 அவர் எேக்குப் புத்துயிர் அளிப்ோர்; தம் சேயர்க்னகற்ே எலே நீதிவழி 

நடத்திடுவார்.         ெல்லவி… 

 

5 என்னுலடய எதிரிகளின் கண் முன்னே எேக்சகாரு விருந்திலே 

ஏற்ோடு செய்கின்றீர்; என் தலையில் நறுமணத் லதைம் பூசுகின்றீர்; 

எேது ோத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது.     ெல்லவி… 

  

6 உண்லமயாகனவ, என் வாழ்நாள் எல்ைாம் உம் அருள் நைமும் 

னேரன்பும் எலேப் புலடசூழ்ந்துவரும்; நானும் ஆண்டவரின் 

இல்ைத்தில் சநடுநாள் வாழ்ந்திருப்னேன்.    ெல்லவி… 



இரண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்துவின் வருனகயின்யொது கடவுயள அனைத்திலும் அனைத்துமாய் 

இருப்ொர். 

திருத்தூதர் பவுல் பகாரிந்திேருக்கு எழுதிய முைல்   திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்         15: 20-26, 28 

சக ோதரர்  சக ோதரி கே,  

இறந்த கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்ேப்ேட்டார். அவனர முதலில் 

உயிருடன் எழுப்ேப்ேட்டார். இது அலேவரும் உயிருடன் 

எழுப்ேப்ேடுவர் என்ேலத உறுதிப்ேடுத்துகிறது. ஒரு மனிதர் வழியாகச் 

ொவு வந்ததுனோை ஒரு மனிதர் வழியாகனவ இறந்னதார் 

உயிர்த்சதழுகின்றேர். ஆதாலம முன்னிட்டு அலேவரும் 

ொவுக்குள்ைாேது னோைக் கிறிஸ்துலவ முன்னிட்டு அலேவரும் உயிர் 

சேறுவர். ஒவ்சவாருவரும் அவரவர் முலற வரும்னோது உயிர்சேறுவர். 

கிறிஸ்துனவ முதலில் உயிர்சேற்றார். அடுத்து, கிறிஸ்துவின் 

வருலகயின்னோது அவலரச் ொர்ந்னதார் உயிர் சேறுவர். அதன்பின்ேர் 

முடிவு வரும். அப்னோது கிறிஸ்து ஆட்சியாைர், அதிகாரம் செலுத்துனவார், 

வலிலமயுலடனயார் ஆகிய அலேவலரயும் அழித்துவிட்டு, தந்லதயாகிய 

கடவுளிடம் ஆட்சிலய ஒப்ேலடப்ோர்.  

எல்ைாப் ேலகவலரயும் அடிேணியலவக்கும்வலர அவர் ஆட்சி 

செய்தாக னவண்டும். ொனவ கலடசிப் ேலகவன், அதுவும் அழிக்கப்ேடும். 

அலேத்துனம மகனுக்கு அடிேணியும்னோது தமக்கு அலேத்லதயும் 

அடிேணியச் செய்த கடவுளுக்கு மகனும் அடிேணிவார். அப்னோது 

கடவுனை அலேத்திலும் அலேத்துமாயிருப்ோர். 

இது   ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 



நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     மாற் 11: 10 

அல்யலலூோ, அல்யலலூோ! ஆண்டவர் பெேரால் வருகிைவர் 

யொற்ைப்பெறுக! வரவிருக்கும் நம் ைந்னை ைாவீதின் அரசு 

யொற்ைப்பெறுக! வரவிருக்கும் நம் ைந்னை ைாவீதின் அரசு 

யொற்ைப்பெறுக!அல்யலலூோ. 

 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

 

மானிடமகன் மாட்சியுடன் வரும்யொது ைம் மாட்சிமிகு அரிேனையில் 

வீற்றிருப்ொர் . 

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    25: 31-46 

அக் ோலத்தில் 

இனயசு தம் சீடர்கலை னநாக்கிக் கூறியது “வாேதூதர் அலேவரும் 

புலட சூழ மானிட மகன் மாட்சியுடன் வரும்னோது தம் மாட்சிமிகு 

அரியலணயில் வீற்றிருப்ோர். எல்ைா மக்களிேத்தாரும் அவர் 

முன்னிலையில் ஒன்று கூட்டப்ேடுவர். ஓர் ஆயர் செம்மறியாடுகலையும் 

சவள்ைாடுகலையும் சவவ்னவறாகப் பிரித்துச் செம்மறியாடுகலை 

வைப்ேக்கத்திலும் சவள்ைாடுகலை இடப்ேக்கத்திலும் நிறுத்துவதுனோல் 

அம்மக்கலை அவர் சவவ்னவறாகப் பிரித்து நிறுத்துவார். 

பின்பு அரியலணயில் வீற்றிருக்கும் அரெர் தம் வைப்ேக்கத்தில் 

உள்னைாலரப் ோர்த்து, ‘என் தந்லதயிடமிருந்து ஆசி சேற்றவர்கனை, 

வாருங்கள்; உைகம் னதான்றியது முதல் உங்களுக்காக ஏற்ோடு 

செய்யப்ேட்டிருக்கும் ஆட்சிலய உரிலமப்னேறாகப் 

சேற்றுக்சகாள்ளுங்கள். ஏசேனில் நான் ேசியாய் இருந்னதன், நீங்கள் 

உணவு சகாடுத்தீர்கள்; தாகமாய் இருந்னதன், என் தாகத்லதத் தணித்தீர்கள்; 

அன்னியோக இருந்னதன், என்லே ஏற்றுக் சகாண்டீர்கள்; நான் 

ஆலடயின்றி இருந்னதன், நீங்கள் எேக்கு ஆலட அணிவித்தீர்கள்; 



னநாயுற்றிருந்னதன், என்லேக் கவனித்துக் சகாண்டீர்கள்; சிலறயில் 

இருந்னதன், என்லேத் னதடி வந்தீர்கள்’ என்ோர். 

அதற்கு னநர்லமயாைர்கள் ‘ஆண்டவனர, எப்சோழுது உம்லமப் 

ேசியுள்ைவராகக் கண்டு உணவளித்னதாம், அல்ைது தாகமுள்ைவராகக் 

கண்டு உமது தாகத்லதத் தணித்னதாம்? எப்சோழுது உம்லம 

அன்னியராகக் கண்டு ஏற்றுக் சகாண்னடாம்? அல்ைது ஆலட 

இல்ைாதவராகக் கண்டு ஆலட அணிவித்னதாம்? எப்சோழுது 

னநாயுற்றவராக அல்ைது சிலறயில் இருக்கக் கண்டு உம்லமத்னதடி 

வந்னதாம்?’ என்று னகட்ோர்கள். 

அதற்கு அரெர், ‘மிகச் சிறினயாராகிய என் ெனகாதரர் ெனகாதரிகளுள் 

ஒருவருக்கு நீங்கள் செய்தலதசயல்ைாம் எேக்னக செய்தீர்கள் எே 

உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்லுகினறன்’ எேப் ேதிைளிப்ோர். 

பின்பு இடப்ேக்கத்தில் உள்னைாலரப் ோர்த்து, 

‘ெபிக்கப்ேட்டவர்கனை, என்னிடமிருந்து அகன்று னோங்கள். 

அைலகக்கும் அதன் தூதருக்கும் ஏற்ோடு செய்யப்ேட்டிருக்கிற என்றும் 

அலணயாத சநருப்புக்குள் செல்லுங்கள். ஏசேனில் நான் ேசியாய் 

இருந்னதன், நீங்கள் எேக்கு உணவு சகாடுக்கவில்லை; தாகமாயிருந்னதன், 

என் தாகத்லதத் தணிக்கவில்லை. நான் அன்னியோய் இருந்னதன், நீங்கள் 

என்லே ஏற்றுக் சகாள்ைவில்லை. ஆலடயின்றி இருந்னதன், நீங்கள் 

எேக்கு ஆலட அளிக்கவில்லை. னநாயுற்றிருந்னதன், சிலறயிலிருந்னதன், 

என்லேக் கவனித்துக் சகாள்ைவில்லை’ என்ோர். 

அதற்கு அவர்கள், ‘ஆண்டவனர, எப்சோழுது நீர் ேசியாகனவா, 

தாகமாகனவா, அன்னியராகனவா, ஆலடயின்றினயா, னநாயுற்னறா, 

சிலறயினைா இருக்கக் கண்டு உமக்குத் சதாண்டு செய்யாதிருந்னதாம்?’ 

எேக் னகட்ோர்கள். 

அப்சோழுது அவர், ‘மிகச் சிறினயாராகிய இவர்களுள் ஒருவருக்கு 

நீங்கள் எலதசயல்ைாம் செய்யவில்லைனயா அலத எேக்கும் 



செய்யவில்லை எே உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கினறன்’ எேப் 

ேதிைளிப்ோர். 

இவர்கள் முடிவில்ைாத் தண்டலே அலடயவும் னநர்லமயாைர்கள் 

நிலை வாழ்வு சேறவும் செல்வார்கள். 

இது  கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 


