
திருநாள் திருப்பலி 

 

முதல் வாசகம் 

பபண் ஒருவர் காணப்பட்டார்; அவர் கதிரவனை ஆனடயாக 

அணிந்திருந்தார்; நிலா அவருனடய காலடியில் இருந்தது. 

திருத்தூதர் யயாவான் எழுதிய திருபவளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 

 11: 19a  ; 12: 1-6,10ab 

விண்ணகத்தில் கடவுளின் ககோவில் திறக்கப்பட்டது. 

அந்தக் ககோவிலில் உடன்படிக்ககப் கபகை கோணப்பட்டது. வோனில் 

பபரியகதோர் அகடயோளம் கதோன்றியது; பபண் ஒருவர் கோணப்பட்டோர்; 

அவர் கதிரவகை ஆகடயோக அணிந்திருந்தோர்; நிலோ அவருகடய 

கோலடியில் இருந்தது; அவர் பன்னிரு விண்மீன்ககளத் தகலமீது 

சூடியிருந்தோர். அவர் கருவுற்றிருந்தோர்; கபறுகோல கவதகைப்பட்டுக் 

கடும் துயருடன் கதறிைோர்.  

வோனில் கவகறோர் அகடயோளமும் கதோன்றியது; இகதோ 

பெருப்புமயமோை பபரிய அரக்கப் போம்பு ஒன்று கோணப்பட்டது. அதற்கு 



ஏழு தகலகளும் பத்துக் பகோம்புகளும் இருந்தை. அதன் தகலகளில் ஏழு 

மணி முடிகள் இருந்தை. அது தன் வோலோல் விண்மீன்களின் மூன்றில் ஒரு 

பகுதிகய நிலத்தின்மீது இழுத்துப் கபோட்டது. கபறுகோல 

கவதகையிலிருந்த அப்பபண் பிள்கள பபற்றவுடன் அகத 

விழுங்கிவிடுமோறு அரக்கப் போம்பு அவர்முன் நின்று பகோண்டிருந்தது. 

எல்லோ ெோடுககளயும் இருப்புக்ககோல் பகோண்டு 

ெடத்தவிருந்த ஓர் ஆண் குைந்கதகய அவர் பபற்பறடுத்தோர். 

அக்குைந்கதகயோ கடவுளிடம் அவரது அரியகண இருந்த இடத்துக்குப் 

பறித்துச் பெல்லப்பபற்றது. அப்பபண் போகலநிலத்துக்கு ஓடிப்கபோைோர்; 

அங்கு ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபது ெோள் அவகரப் கபணுமோறு கடவுள் 

அவருக்பகை ஓர் இடத்கத ஏற்போடு பெய்திருந்தோர். 

பின்பு விண்ணகத்தில் ஒலித்த பபரியபதோரு குரகலக் 

ககட்கடன். அது பெோன்ைது; “இகதோ, மீட்பு, வல்லகம, ெம் கடவுளின் 

ஆட்சி, அவருகடய பமசியோவின் அதிகோரம் ஆகிய அகைத்தும் 

வந்துவிட்டை". 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இனைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

பதிலுனரப்பாடல்    திபா  45: 9, 10-11,15 (பல்லவி  9b) 

பல்லவி :ஓபீரின் பபான் அணிந்து வலப்புைம் நிற்கின்ைாள் பட்டத்து அரசி 

 

9 அருகமமிகு அரசிள மகளிர் உம்கம எதிர்பகோள்வர்; ஓபீரின் பபோன் 

அணிந்து வடிவோக வலப்புறம் நிற்கின்றோள் பட்டத்து அரசி! 

           பல்லவி...... 



10 ககளோய் மககள! கருத்தோய்க் கோதுபகோடுத்துக்ககள்! உன் இைத்தோகர 

மறந்துவிடு; பிறந்தகம் மறந்துவிடு. 

  

11 உைது எழிலில் ெோட்டங்பகோள்வோர் மன்ைர்; உன் தகலவர் அவகர; 

அவகரப் பணிந்திடு!      பல்லவி........ 

15 மன்ைவரின் மோளிககக்குள் நுகையும்கபோது அவர்கள் 

மகிழ்ச்சிகயோடும் அக்களிப்கபோடும் அகைத்து வரப்படுவர். 

           பல்லவி........... 

 

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்துயவ முதலில் உயிர்பபற்ைார்  

திருத்தூதர் பவுல் பகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           15: 20-26 

ெககோதரர் ெககோதரிககள 

இறந்த கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்டோர். அவகர 

முதலில் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டோர். இது அகைவரும் உயிருடன் 

எழுப்பப்படுவர் என்பகத உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒரு மனிதர் வழியோகச் 

ெோவு வந்ததுகபோல ஒரு மனிதர் வழியோககவ இறந்கதோர் 

உயிர்த்பதழுகின்றைர். ஆதோகம முன்னிட்டு அகைவரும் 

ெோவுக்குள்ளோைது கபோலக் கிறிஸ்துகவ முன்னிட்டு அகைவரும் உயிர் 

பபறுவர். ஒவ்பவோருவரும் அவரவர் முகற வரும்கபோது உயிர்பபறுவர். 

கிறிஸ்துகவ முதலில் உயிர்பபற்றோர். அடுத்து, கிறிஸ்துவின் 

வருககயின்கபோது அவகரச் ெோர்ந்கதோர் உயிர் பபறுவர். அதன்பின்ைர் 

முடிவு வரும். அப்கபோது கிறிஸ்து ஆட்சியோளர், அதிகோரம் பெலுத்துகவோர், 



வலிகமயுகடகயோர் ஆகிய அகைவகரயும் அழித்துவிட்டு, தந்கதயோகிய 

கடவுளிடம் ஆட்சிகய ஒப்பகடப்போர். 

எல்லோப் பககவகரயும் அடிபணியகவக்கும்வகர அவர் 

ஆட்சி பெய்தோக கவண்டும். ெோகவ ககடசிப் பககவன், அதுவும் 

அழிக்கப்படும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு  

இனைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி   

 

அல்யலலூயா அல்யலலூயா மரியா விண்ணகத்திற்கு  எடுக்கப்பட்டார்; 

வாைாகத் தூதரணிகள் மகிழ்கின்ைை அல்யலலூயா  

நற்பசய்தி வாசகம் 

வல்லவராம் கடவுள் எைக்கு அரும்பபரும் பசயல்கள் பசய்துள்ளார். 

தாழ்நினலயில் இருப்யபானர உயர்த்துகிைார்.  

⃰லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    1: 39-56 

அந்ெோளில்   

மரியோ புறப்பட்டு யூகதய மகலெோட்டிலுள்ள ஓர் ஊருக்கு விகரந்து 

பென்றோர். அவர் பெக்கரியோவின் வீட்கட அகடந்து எலிெபபத்கத 

வோழ்த்திைோர்.  

மரியோவின் வோழ்த்கத எலிெபபத்து ககட்டபபோழுது அவர் 

வயிற்றிலிருந்த குைந்கத மகிழ்ச்சியோல் துள்ளிற்று. எலிெபபத்து தூய 

ஆவியோல் முற்றிலும் ஆட்பகோள்ளப்பட்டோர். அப்கபோது அவர் உரத்த 

குரலில்,  

“பபண்களுக்குள் நீர் ஆசி பபற்றவர்; உம் வயிற்றில் வளரும் 

குைந்கதயும் ஆசி பபற்றகத! என் ஆண்டவரின் தோய் என்னிடம் வர ெோன் 

யோர்? உம் வோழ்த்துகர என் கோதில் விழுந்ததும் என் வயிற்றினுள்கள 



குைந்கத கபருவககயோல் துள்ளிற்று. ஆண்டவர் உமக்குச் பெோன்ைகவ 

நிகறகவறும் என்று ெம்பிய நீர் கபறுபபற்றவர்” என்றோர். 

அகதக் ககட்ட மரியோ பின்வருமோறு கூறிைோர்: 

“ஆண்டவகர எைது உள்ளம் கபோற்றிப் பபருகமப் படுத்துகின்றது. 

என் மீட்பரோம் கடவுகள நிகைத்து எைது மைம் கபருவகக 

பகோள்கின்றது. ஏபைனில் அவர் தம் அடிகமயின் தோழ்நிகலகயக் 

கண்கணோக்கிைோர். இதுமுதல் எல்லோத் தகலமுகறயிைரும் என்கைப் 

கபறுபபற்றவர் என்பர். ஏபைனில் வல்லவரோம் கடவுள் எைக்கு 

அரும்பபரும் பெயல்கள் பெய்துள்ளோர். தூயவர் என்பகத அவரது பபயர். 

அவருக்கு அஞ்சி ெடப்கபோருக்குத் தகலமுகற தகலமுகறயோய் அவர் 

இரக்கம் கோட்டி வருகிறோர். 

அவர் தம் கதோள் வலிகமகயக் கோட்டியுள்ளோர்; உள்ளத்தில் 

பெருக்குடன் சிந்திப்கபோகரச் சிதறடித்து வருகிறோர். வலிகயோகர 

அரியகணயினின்று தூக்கி எறிந்துள்ளோர்; தோழ்நிகலயில் இருப்கபோகர 

உயர்த்துகிறோர். பசித்கதோகர ெலன்களோல் நிரப்பியுள்ளோர்; பெல்வகர 

பவறுங்ககயரோய் அனுப்பிவிடுகிறோர். மூதோகதயருக்கு உகரத்தபடிகய 

அவர் ஆபிரகோகமயும் அவர்தம் வழி மரபிைகரயும் என்பறன்றும் 

இரக்கத்கதோடு நிகைவில் பகோண்டுள்ளோர்; தம் ஊழியரோகிய 

இஸ்ரகயலுக்குத் துகணயோக இருந்து வருகிறோர்”. 

 

மரியோ ஏறக்குகறய மூன்று மோதம் எலிெபபத்கதோடு தங்கியிருந்த 

பின்பு தம் வீடு திரும்பிைோர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 



 

 

 

 

  


