
சகல ஆத்துமாக்கள் திருப்பலி  

 
 

 முதல் வாசகம் 

பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து 

உயிர்த்தெழுெழை மனத்தில் த ாண்டு, நன்முழையில் மமன்ழமயா  

நடந்துத ாண்டார் .  

மக் மபயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாச ம்    12: 43-46 

அந்நாள்களில் 

மக்கள் ஒவ்வவாருவரிடம் இருந்தும் யூதா, பணம் திரட்டி ஆறு 

கில ா  வவள்ளி லேகரித்து, பாவம் லபாக்கும் பலி ஒப்புக்வகாடுக்கும்படி 

எருேல முக்கு அனுப்பிவவத்தார்; இச்வேயல்மூ ம் உயிர்த்வதழுதவ  

மனத்தில் வகாண்டு நன்முவையில், லமன்வமயாக நடந்து வகாண்டார். 

ஏவனனில் வீழ்ந்லதார் மீண்டும் எழுவர் என்பவத எதிர் 

பார்த்திருக்கவில்வ  என்ைால், அவர் இைந்லதாருக்காக மன்ைாடியது 

லதவவயற்ைதும் மடவமயும் ஆகும். ஆனால் இவைப்பற்றுடன் 

இைந்லதார் சிைந்த வகம்மாறு வபறுவர் என்று அவர் 

எதிர்பார்த்திருப்பாவரனில், அது இவைப்பற்வை உணர்த்தும் தூய 

எண்ணமாகும்.  

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 



 

 

பதிலுறைப் பாடல்             திபா:103:8.10.13-14.15-16.17-18 (பல்லவி:8a) 

 

பல்லவி:  ஆண்டவர் இைக்கமும் அருளும் ககாண்டவர். 

அல்லது (திபா 37:39a): நநர்றமயாளருக்கு மீட்பு 

ஆண்டவரிடம் இருந்நத வருகின்ைது. 

8 ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் ககாண்டவர்; நீடிய கபாறுமையும் 

பபரன்பும் உள்ளவர். 

10 அவர் நம் பாவங்களுக்கு ஏற்ப நம்மை நடத்துவதில்மல; நம் 

குற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்மைத் தண்டிப்பதில்மல. ...............பல்லவி 

 

13 தந்மத தம் பிள்மளகள்மீது இரக்கம் காட்டுவதுபபால் ஆண்டவர் 

தைக்கு அஞ்சுபவார் மீது இரங்குகிறார். 

14 அவர் நைது உருவத்மத அறிவார்; நாம் தூசி என்பது அவர் 

நிமைவிலுள்ளது.      ...............பல்லவி 

 

15 ைனிதரின் வாழ்நாள் புல்மலப் பபான்றது; வயல்கவளிப் பூகவை 

அவர்கள் ைலர்கின்றார்கள். 

16 அதன்மீது காற்றடித்ததும் அது இல்லாைல் பபாகின்றது; அது இருந்த 

இடபை கதரியாைல் பபாகின்றது.    ...............பல்லவி 

 

17 ஆண்டவரது பபரன்பபா அவருக்கு அஞ்சுபவார்மீது என்கறன்றும் 

இருக்கும்; அவரது நீதிபயா அவர்களின் பிள்மளகளின் 

பிள்மளகள்மீதும் இருக்கும். 



18 அவருமடய உடன்படிக்மகமயக் கமடப்பிடித்து அவரது 

கட்டமளயின்படி நடப்பதில் கருத்தாய் இருப்பபார்க்கு அது 

நிமலக்கும்.       ...............பல்லவி 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து நம்ழமப் பிரிக் க்கூடியது எது? 

திருத்தூதர் பவுல் உநைாறமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

          8: 31-35, 37-39 

சபகாதரர் சபகாதரிகபள, 

கடவுள் நம் ோர்பில் இருக்கும்லபாது, நமக்கு எதிராக இருப்பவர் 

யார்? தம்   வோந்த மகவனன்றும் பாராது அவவர நம் அவனவருக்காகவும் 

ஒப்புவித்த கடவுள், தம் மகலனாடு அவனத்வதயும் நமக்கு 

அருளாதிருப்பாலரா? 

கடவுள் லதர்ந்து வகாண்டவர்களுக்கு எதிராய் யார் குற்ைம் ோட்ட 

இயலும்? அவர்கள் குற்ைமற்ைவர்கள் எனக் காட்டுபவர் கடவுலள. 

அவர்களுக்கு யார் தண்டவனத் தீர்ப்பு அளிக்க இயலும்? இைந்து, ஏன், 

உயிருடன் எழுப்பப்பட்டு கடவுளின் வ ப் பக்கத்தில் இருக்கும் கிறிஸ்து 

இலயசு நமக்காகப் பரிந்து லபசுகிைார் அன்லைா! 

கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து நம்வமப் பிரிக்கப் கூடியது எது? 

லவதவனயா? வநருக்கடியா? இன்ன ா? பட்டினியா? ஆவடயின்வமயா? 

இடரா? ோவா? எதுதான் நம்வமப் பிரிக்க முடியும்? 

ஆயினும், நம்லமல் அன்பு கூர்ந்தவரின் வேய ால் லமற்கூறியவவ 

அவனத்திலும் நாம் வவற்றிலமல் வவற்றி அவடகிலைாம். ஏவனனில் 

ோலவா, வாழ்லவா, வானதூதலரா, ஆட்சியாளலரா, நிகழ்வனலவா, 

வருவனலவா, வலிவம மிக்கவவலயா, உன்னதத்தில் உள்ளவவலயா, 

ஆழத்தில் உள்ளவவலயா, லவவைந்தப் பவடப்பும் நம் ஆண்டவர் 

கிறிஸ்து இலயசுவின் வழியாய் அருளப்பட்ட கடவுளின் அன்பிலிருந்து 

நம்வமப் பிரிக்கலவ முடியாது என்பது என் உறுதியான நம்பிக்வக. 

 



இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு  நன்றி. 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி    நயாவா 11:25 

அல்நலலூயா, அல்நலலூயா! உயிர்த்கதழுதலும் வாழ்வும் நாநே, 

என்னிடம் நம்பிக்றக ககாள்பவர் இைப்பினும் வாழ்வார், என்கிைார் 

ஆண்டவர். அல்நலலூயா. 

நற்கசய்தி வாசகம்   

என் ெந்ழெ வாழும் இடத்தில் உழைவிடங் ள் பை உள்ளன  

⃰  மயாவான்  எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    14: 1-6 

அக்காலத்தில், இலயசு தம்சீடர்களிடம், “நீங்கள் உள்ளம் க ங்க 

லவண்டாம். கடவுளிடம் நம்பிக்வக வகாள்ளுங்கள். என்னிடமும் 

நம்பிக்வக வகாள்ளுங்கள். தந்வத வாழும் இடத்தில் உவைவிடங்கள் ப  

உள்ளன. அப்படி இல்வ வயனில், ‘உங்களுக்கு இடம் ஏற்பாடு 

வேய்யப்லபாகிலைன்’ என்று வோல்லியிருப்லபனா? 

நான் லபாய் உங்களுக்கு இடம் ஏற்பாடு வேய்தபின் திரும்பிவந்து 

உங்கவள என்னிடம் அவழத்துக்வகாள்லவன். அப்லபாது நான் இருக்கும் 

இடத்தில லய நீங்களும் இருப்பீர்கள். நான் லபாகுமிடத்துக்கு வழி 

உங்களுக்குத் வதரியும்” என்ைார். 

லதாமா அவரிடம், “ஆண்டவலர, நீர் எங்லக லபாகிறீர் என்லை 

எங்களுக்குத் வதரியாது. அப்படியிருக்க நீர் லபாகுமிடத்துக்கான வழிவய 

நாங்கள் எப்படித் வதரிந்து வகாள்ள இயலும்?” என்ைார். 

இலயசு அவரிடம், “வழியும் உண்வமயும் வாழ்வும் நாலன. என் 

வழியாய் அன்றி எவரும் தந்வதயிடம் வருவதில்வ ".  என்ைார்   

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

கிறிஸ்துநவ உமக்கு புகழ். 


