
கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா 

 

இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

மானிட மகனின் ஆட்சியுரிமம என்றும் உள்ளதாகும் 

இமைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம்   7:13-14 

அந்நாள்களில் 

இரவில் நான் கண்ட காட்சியாவது; வானத்தின் மேகங்களின் மீது 

ோனிட ேகனனப் ம ான்ற ஒருவர் ம ான்றினார்; இம ா! த ான்னே 

வாய்ந் வர் அருகில் அவர் வந் ார்; அவர் திருமுன் தகாண்டு 

வரப் ட்டார். ஆட்சியுரினேயும் ோட்சியும் அரசும் அவருக்கு 

தகாடுக்கப் ட்டன; எல்லா இனத் ாரும் நாட்டினரும் தோழியினரும் 

அவனர வழி ட மவண்டும்; அவரது ஆட்சியுரினே என்றுமுள ாகும்; 

அ ற்கு முடிமவ இராது; அவரது அரசு அழிந்து ம ாகாது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இமைவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 



ெதிலுமரப் ொடல்             திொ 93: 1a-c. 1de-2. 5 (ெல்லவி:1ab) 

 

ெல்லவி:  ஆண்டவர் ஆட்சி பசய்கின்ைார் ; மாட்சிமே ஆமடோய்  

அணிந்துள்ளார். 

1a-c ஆண்டவர் ஆட்சி தெய்கின்றார்; அவர் ோட்சினய ஆனடயாய் 

அணிந்துள்ளார்; ஆண்டவர் வல்லனேனயக் கச்னெயாகக் 

தகாண்டுள்ளார்        ...............ெல்லவி 

 

1de பூவுலனக அவர் நினலப் டுத்தினார்; அது அனெவுறாது. 

 

2 உேது அரியனை த ாடக்கத்திலிருந்ம  நினலத ற்றள்ளது; நீர் 

த ான்றுத ாட்மட நினலத்துள்ளீர்.   ...............ெல்லவி 

 

5 உம்முனடய ஒழுங்குமுனறகள் மிகவும் உறுதியானனவ; 

ஆண்டவமர! என்தறன்றும் தூய்னேமய உேது இல்லத்ன  அழகு 

தெய்யும்.        ...............ெல்லவி 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

மண்ணுலுக அரசர்களுக்குத்  தமலவர் நம்மமக் குருக்களாக 

ஏற்ெடுத்தினார். 

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிே திருபவளிப் ொட்டிலிருந்து வாசகம்    1: 5-8 

கிறிஸ்துமவ நம்பிக்னகக்குரிய ொட்சி; இறந்ம ாருள் மு லில் 

உயிர்த ற்று எழுந் வர்; ேண்ணுலக அரெர்களுக்குத்  னலவர். இவர் 

நம்மீது அன்புகூர்ந் ார்;  ேது ொவு வாயிலாக நம்  ாவங்களிலிருந்து 

நம்னே விடுவித் ார். ஆட்சி உரினே த ற்றவர்களாக, அ ாவது நம் 

கடவுளும்  ந்ன யுோனவருக்கு ஊழியம் புரியும் குருக்களாக நம்னே 

ஏற் டுத்தினார். இவருக்மக ோட்சியும் ஆற்றலும் என்தறன்றும் உரியன. 

ஆதேன். 



இம ா! அவர் மேகங்கள் சூழ வருகின்றார். அனனவரும் அவனரக் 

காண் ர்; அவனர ஊடுருவக் குத்திமயாரும் காண் ர்; அவர்த ாருட்டு 

ேண்ணுலகின் குலத் ார் அனனவரும் ோரடித்துப் புலம்புவர். இது 

உண்னே, ஆதேன்! 

“அகரமும் னகரமும் நாமன” என்கிறார் கடவுளாகிய ஆண்டவர். 

இருந் வரும் இருக்கின்றவரும் வரவிருக்கின்றவரும் எல்லாம் 

வல்லவரும் அவமர. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இமைவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி              மாற்  11: 10 

அல்யலலூோ, அல்யலலூோ! ஆண்டவர் பெேரால் வருகிைவர் 

யொற்ைப்பெறுக! வரவிருக்கும் நம் தந்மத தாவீதின் அரசு 

யொற்ைப்பெறுக! அல்யலலூோ. 

 

நற்பசய்தி வாசகம்   

அரசன் என்று நீர் பசால்கிறீர்   

✠ யோவான் எழுதிே நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்   18: 33-37 

அக்காலத்தில் 

பிலாத்து மீண்டும் ஆளுநர் ோளினகக்குள் தென்று இமயசுனவக் 

கூப்பிட்டு, அவரிடம், “நீ யூ ரின் அரெனா?” என்று மகட்டான்.  

இமயசு ேறுதோழியாக, “நீராக இன க் மகட்கிறீரா? அல்லது 

ேற்றவர்கள் என்னனப் ற்றி உம்மிடம் தொன்னன  னவத்துக் 

மகட்கிறீரா?”  என்று மகட்டார். 

அ ற்கு பிலாத்து, “நான் ஒரு யூ னா, என்ன? உன் இனத் வரும் 

 னலனேக் குருக்களும்  ாமன உன்னன என்னிடம் ஒப்புவித் ார்கள். நீ 

என்ன தெய் ாய்?” என்று மகட்டான். 



இமயசு ேறுதோழியாக, “எனது ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி ம ான்றது 

அல்ல. அது இவ்வுலக ஆட்சி ம ான்ற ாய் இருந்திருந் ால் நான் 

யூ ர்களிடம் காட்டிக் தகாடுக்கப் டா வாறு என் காவலர்கள் 

ம ாராடியிருப் ார்கள். ஆனால் என் ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி ம ான்றது 

அல்ல” என்றார்.  

பிலாத்து அவரிடம், “அப் டியானால் நீ அரென் ாமனா?” என்று 

மகட்டான். அ ற்கு இமயசு, “அரென் என்று நீர் தொல்கிறீர். உண்னேனய 

எடுத்துனரப் ம  என்  ணி. இ ற்காகமவ நான் பிறந்ம ன்; இ ற்காகமவ 

உலகிற்கு வந்ம ன். உண்னேனயச் ொர்ந் வர் அனனவரும் என் குரலுக்குச் 

தெவிொய்க்கின்றனர்” என்றார். 

  

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 


