
கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா 
இரண்டாம் ஆண்டு 

 

 

 முதல் வாசகம் 

மானிட மகனின் ஆட்சியுாிமம என்றும் உள்ளதாகும்  

இமறவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம்  

 7:13-14 

அந்நாள்களில் 

இரவில் நான் கண்ட காட்சிோவது; வானத்தின் யமகங்களின் 

மீது மானிட மகமனப் யொன்ற ஒருவர் யதான்றினார்; இயதா! 

பதான்மம வாய்ந்தவர் அருகில் அவர் வந்தார்; அவர் திருமுன் 

பகாண்டு வரப்ெட்டார். ஆட்சியுாிமமயும் மாட்சியும் அரசும் 

அவருக்கு பகாடுக்கப்ெட்டன; எல்லா இனத்தாரும் நாட்டினரும் 

பமாழிேினரும் அவமர வழிெட யவண்டும்; அவரது ஆட்சியுாிமம 

என்றுமுளதாகும்; அதற்கு முடியவ இராது; அவரது அரசு அழிந்து 

யொகாது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இமறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 



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

 

ெல்லவி:  ஆண்டவர் ஆட்சி பசய்கின்றார் ; மாட்சிமே 

ஆமடோய்  

அணிந்துள்ளார். 

1a-c ஆண்டவர் ஆட்சி பசய்கின்றார்; அவர் மாட்சிமே 

ஆமடோய் அணிந்துள்ளார்; ஆண்டவர் வல்லமமமேக் 

கச்மசோகக் பகாண்டுள்ளார்       

 ...............ெல்லவி 

 

1de பூவுலமக அவர் நிமலப்ெடுத்தினார்; அது அமசவுறாது. 

 

2 உமது அாிேமண பதாடக்கத்திலிருந்யத நிமலபெற்றள்ளது; 

நீர் பதான்றுபதாட்யட நிமலத்துள்ளீர்.  

 ...............ெல்லவி 

 

5 உம்முமடே ஒழுங்குமுமறகள் மிகவும் உறுதிோனமவ; 

ஆண்டவயர! என்பறன்றும் தூய்மமயே உமது இல்லத்மத 

அழகு பசய்யும்.       

 ...............ெல்லவி 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

மண்ணுலுக அரசர்களுக்குத்  தமலவர் நம்மமக் குருக்களாக  

ஏற்ெடுத்தினார். 



திருத்தூதர் யோவான் எழுதிே திருபவளிப் ொட்டிலிருந்து வாசகம்    

1: 5-8 

கிறிஸ்துயவ நம்ெிக்மகக்குாிே சாட்சி; இறந்யதாருள் முதலில் 

உேிர்பெற்று எழுந்தவர்; மண்ணுலக அரசர்களுக்குத் தமலவர். 

இவர் நம்மீது அன்புகூர்ந்தார்; தமது சாவு வாேிலாக நம் 

ொவங்களிலிருந்து நம்மம விடுவித்தார். ஆட்சி உாிமம 

பெற்றவர்களாக, அதாவது நம் கடவுளும் தந்மதயுமானவருக்கு 

ஊழிேம் புாியும் குருக்களாக நம்மம ஏற்ெடுத்தினார். இவருக்யக 

மாட்சியும் ஆற்றலும் என்பறன்றும் உாிேன. ஆபமன். 

இயதா! அவர் யமகங்கள் சூழ வருகின்றார். அமனவரும் 

அவமரக் காண்ெர்; அவமர ஊடுருவக் குத்தியோரும் காண்ெர்; 

அவர்பொருட்டு மண்ணுலகின் குலத்தார் அமனவரும் மாரடித்துப் 

புலம்புவர். இது உண்மம, ஆபமன்! 

“அகரமும் னகரமும் நாயன” என்கிறார் கடவுளாகிே 

ஆண்டவர். இருந்தவரும் இருக்கின்றவரும் வரவிருக்கின்றவரும் 

எல்லாம் வல்லவரும் அவயர. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இமறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி    மாற்  11: 10 



அல்யலலூோ, அல்யலலூோ! ஆண்டவர் பெேரால் வருகிறவர் 

யொற்றப்பெறுக! வரவிருக்கும் நம் தந்மத தாவீதின் அரசு 

யொற்றப்பெறுக! அல்யலலூோ. 

 

நற்பசய்தி வாசகம்   

அரசன் என்று நீர் பசால்கிறீர்   

 ⃰ யோவான் எழுதிே நற்பசய்திேிலிருந்து வாசகம்    18: 

33-37 

அக்காலத்தில் 

ெிலாத்து மீண்டும் ஆளுநர் மாளிமகக்குள் பசன்று 

இயேசுமவக் கூப்ெிட்டு, அவாிடம், “நீ யூதாின் அரசனா?” என்று 

யகட்டான்.  

இயேசு மறுபமாழிோக, “நீராக இமதக் யகட்கிறீரா? 

அல்லது மற்றவர்கள் என்மனப்ெற்றி உம்மிடம் பசான்னமத 

மவத்துக் யகட்கிறீரா?”  என்று யகட்டார். 

அதற்கு ெிலாத்து, “நான் ஒரு யூதனா, என்ன? உன் 

இனத்தவரும் தமலமமக் குருக்களும் தாயன உன்மன என்னிடம் 

ஒப்புவித்தார்கள். நீ என்ன பசய்தாய்?” என்று யகட்டான். 

இயேசு மறுபமாழிோக, “எனது ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி 

யொன்றது அல்ல. அது இவ்வுலக ஆட்சி யொன்றதாய் 

இருந்திருந்தால் நான் யூதர்களிடம் காட்டிக் 

பகாடுக்கப்ெடாதவாறு என் காவலர்கள் யொராடிேிருப்ொர்கள். 



ஆனால் என் ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி யொன்றது அல்ல” என்றார். 

ெிலாத்து அவாிடம், “அப்ெடிோனால் நீ அரசன்தாயனா?” என்று 

யகட்டான். அதற்கு இயேசு,  

“அரசன் என்று நீர் பசால்கிறீர். உண்மமமே 

எடுத்துமரப்ெயத என் ெணி. இதற்காகயவ நான் ெிறந்யதன்; 

இதற்காகயவ உலகிற்கு வந்யதன். உண்மமமேச் சார்ந்தவர் 

அமனவரும் என் குரலுக்குச் பசவிசாய்க்கின்றனர்” என்றார். 

  

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 


