
சகல ஆத்துமாக்கள் திருப்பலி  

 
 

 முதல் வாசகம் 

எரிபலி பபால் அவர்களை ஏற்றுக்ககாண்டார். 

சாலபமானின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம்    3:1-9 

நீதிமான்களின் ஆன்மாக்கள் கடவுளின் ககயில் உள்ளன. 

கடுந்த ால்கை எதுவும் அவர்ககளத் தீண்டாது. அறிவிலிகளின் 

கண்களில் இறந் வர்ககளப்ப ால் அவர்கள் ப ான்றினார்கள். 

நீதிமான்களின் பிரிவு த ருந்துன் மாகக் கரு ப் ட்டது. அவர்கள் 

நம்கமவிட்டுப் பிரிந்து தென்றது ப ரழிவாகக் கரு ப் ட்டது. 

அவர்கபளா அகமதியாக இகளப் ாறுகிறார்கள். 

  மனி ர்  ார்கவயில் அவர்கள்  ண்டிக்கப் ட்டாலும், 

இறவாகமயில் அவர்கள் உறுதியான நம்பிக்கக தகாண்டுள்ளார்கள். 

  சிறி ளவு அவர்கள்  ண்டித்துத் திருத் ப் ட்டபின், ப ரளவு 

ககம்மாறு த றுவார்கள். கடவுள் அவர்ககளச் பொதித் றிந் பின், 

அவர்ககளத்  மக்குத்  குதியுள்ளவர்கள் என்று கண்டார். 

த ான்கன உகையிலிட்டுப் புடமிடுவதுப ால் அவர் அவர்ககளப் 

புடமிட்டார்; எரி லிப ால் அவர்ககள ஏற்றுக்தகாண்டார். கடவுள் 

அவர்ககளச் ெந்திக்கவரும்ப ாது அவர்கள் ஒளி வீசுவார்கள்; அரி ாள் 

நடுபவ தீப்த ாறிப ாைப்  ரந்து சுடர்விடுவார்கள்; நாடுகளுக்குத் தீர்ப்பு 

வழங்குவார்கள்; மக்கள்மீது ஆட்சிதெலுத்துவார்கள். ஆண்டவபரா 

அவர்கள்மீது என்தறன்றும் அரொள்வார். 



  அவகர நம்புபவார் உண்கமகய அறிந்துதகாள்வர்; அன்பில் 

நம்பிக்கக தகாள்பவார் அவபராடு நிகைத்திருப் ர். அருளும் இரக்கமும் 

அவர் ப ர்ந்து தகாண்படார் மீது இருக்கும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இளைவா உமக்கு  நன்றி. 

 

பதிலுளைப் பாடல்             திபா:103:8.10.13-14.15-16.17-18 ( ல்ைவி:8a) 

 

பல்லவி:  ஆண்டவபை என் ஆயர்; எனக்பகதும் குளையில்ளல. 

அல்லது (4ab):   

நீர் என்பனாடு இருப்பதால் எத்தீங்கிற்கும் அஞ்சிபடன் 

1 ஆண்டவபர என் ஆயர்; எனக்பகதும் குகறயில்கை. 

2  சும்புல் தவளிமீது எகன அவர் இகளப் ாறச் தெய்வார்; 

அகமதியான நீர்நிகைகளுக்கு எகன அகழத்துச் தெல்வார். 

3 அவர் எனக்குப் புத்துயிர் அளிப் ார்;  ம் த யர்க்பகற்  எகன 

நீதிவழி நடத்திடுவார்.       ...............பல்லவி 

    

4 பமலும், ொவின் இருள்சூழ்  ள்ளத் ாக்கில் நான் நடக்க 

பநர்ந் ாலும், நீர் என்பனாடு இருப்  ால் எத்தீங்கிற்கும் 

அஞ்சிபடன்; உம் பகாலும் தநடுங்கழியும் என்கனத் ப ற்றும். 

          ...............பல்லவி 

 

5 என்னுகடய எதிரிகளின் கண் முன்பன எனக்தகாரு விருந்திகன 

ஏற் ாடு தெய்கின்றீர்; என்  கையில் நறுமணத் க ைம் பூசுகின்றீர்; 

எனது  ாத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது.   ...............பல்லவி 

 



6 உண்கமயாகபவ, என் வாழ்நாள் எல்ைாம் உம் அருள் நைமும் 

ப ரன்பும் என்கனப் புகடசூழ்ந்து வரும்; நானும் ஆண்டவரின் 

இல்ைத்தில் தநடுநாள் வாழ்ந்திருப்ப ன்.  ...............பல்லவி 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

புதுவாழ்வு கபற்ைவர்கைாய் வாழ்பவாமாக .    6: 3-9 

திருத்தூதர் பவுல் உபைாளமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

ெபகா ரர் ெபகா ரிகபள, 

திருமுழுக்கினால் கிறிஸ்து இபயசுபவாடு இகணந்திருக்கும் நாம் 

அகனவரும் அவருகடய ொவிலும் அவபராடு இகணந்திருக்கிபறாம் 

என் து உங்களுக்குத் த ரியா ா? இறந்  கிறிஸ்துகவ மாட்சி மிகு  ந்க  

உயிர்த்த ழச் தெய் ார். அவ்வாறு நாமும் புதுவாழ்வு த ற்றவர்களாய் 

வாழும் டி திருமுழுக்கின் வழியாய் அவபராடு அடக்கம் 

தெய்யப் ட்படாம். 

  அவர் இறந் துப ாைபவ நாமும் அவபராடு ஒன்றித்து 

இறந்ப ாதமனில், அவர் உயிர்த்த ழுந் து ப ாைபவ நாமும் அவபராடு 

ஒன்றித்து உயிர்த்த ழுபவாம். நாம் இனிபமல்  ாவத்துக்கு 

அடிகமகளாய் இரா  டி, நம்முகடய  கழய மனி  இயல்பு அவபராடு 

சிலுகவயில் அகறயப் ட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு  ாவத்துக்கு 

உட் ட்டிருந்  நம் இயல்பு அழிந்து ப ாகும். இது நமக்குத் த ரியும். 

ஏதனனில் இறந்ப ார்  ாவத்தினின்று விடு கை த ற்றுவிட்டனர் 

அன்பறா? 

  கிறிஸ்துபவாடு நாம் இறந்ப ாமாயின், அவபராடு வாழ்பவாம் 

என் ப  நாம் தகாண்டுள்ள நம்பிக்கக. இறந்து உயிருடன் எழுப்  ட்ட 

கிறிஸ்து இனிபமல் இறக்கமாட்டார்; இனி அவர் ொவின் ஆட்சிக்கு 

உட் ட்டவர் அல்ை என நாம் அறிந்திருக்கிபறாம். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இளைவா உமக்கு  நன்றி. 



 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி     பயாவா  6:40 

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! மகளனக் கண்டு அவரிடம் நம்பிக்ளக 

ககாள்ளும் அளனவரும் நிளலவாழ்வு கபை பவண்டும் என்பபத என் 

தந்ளதயின் திருவுைம். நானும் இறுதி நாளில் அவர்களை உயிர்த்கதழச் 

கசய்பவன்” என்கிைார் ஆண்டவர். அல்பலலூயா. 

நற்கசய்தி வாசகம்   

இபதா மணமகன் வருகிைார். அவளை எதிர்ககாள்ை வாருங்கள். 

✠ மத்பதயு எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    25:1-13 

அக்காைத்தில் 

இபயசு  ம் சீடருக்கு உவகமயாகக் கூறியது:“ விண்ணரசு எவ்வாறு 

இருக்கும் என் க ப் பின்வரும் நிகழ்ச்சி வாயிைாக விளக்கைாம்; 

மணமககன எதிர்தகாள்ள மணமகளின் ப ாழியர்  த்துப்ப ர்  ங்கள் 

விளக்குககள எடுத்துக் தகாண்டு புறப் ட்டுச் தென்றார்கள். அவர்களுள் 

ஐந்து ப ர் அறிவிலிகள்; ஐந்து ப ர் முன்மதி உகடயவர்கள். அறிவிலிகள் 

ஐவரும்  ங்கள் விளக்குககள எடுத்துச் தென்றார்கள்; ஆனால்  ங்கபளாடு 

எண்தணய் எடுத்துச் தெல்ைவில்கை. முன்மதியுகடபயார்  ங்கள் 

விளக்குகளுடன் கைங்களில் எண்தணயும் எடுத்துச் தென்றனர். மணமகன் 

வரக் காைந்  ாழ்த் பவ அகனவரும் தூக்க மயக்கத் ால் 

உறங்கிவிட்டனர். 

நள்ளிரவில், ‘இப ா மணமகன் வருகிறார். அவகர எதிர்தகாள்ள 

வாருங்கள்’ என்ற உரத்  குரல் ஒலித் து. மணமகளின் ப ாழியர் 

எல்ைாரும் எழுந்து  ங்கள் விளக்குககள ஒழுங்கு டுத்தினர். 

அப்ப ாது அறிவிலிகள் முன்மதியுகடபயாகரப்  ார்த்து, ‘எங்கள் 

விளக்குகள் அகணந்துதகாண்டிருக்கின்றன; உங்கள் எண்தணயில் 

எங்களுக்கும் தகாடுங்கள்’ என்றார்கள். 

முன்மதி உகடயவர்கள் மறுதமாழியாக, ‘உங்களுக்கும் 

எங்களுக்கும் எண்தணய் ப ாதுமான அளவு இராமல் ப ாகைாம். எனபவ 



வணிகரிடம் ப ாய் நீங்கபள வாங்கிக்தகாள்வது ான் நல்ைது’ 

என்றார்கள். அவர்களும் வாங்கப் புறப் ட்டுச் தென்றார்கள். அப்ப ாது 

மணமகன் வந்து விட்டார். ஆயத் மாயிருந் வர்கள் அவபராடு திருமண 

மண்ட த்துக்குள் புகுந் ார்கள். க வும் அகடக்கப் ட்டது. 

பிறகு மற்றத் ப ாழிகளும் வந்து, ‘ஐயா, ஐயா, எங்களுக்குக் க கவத் 

திறந்துவிடும்’ என்றார்கள். அவர் மறுதமாழியாக, ‘உறுதியாக 

உங்களுக்குச் தொல்லுகிபறன்; எனக்கு உங்ககளத் த ரியாது’ என்றார். 

எனபவ விழிப் ாயிருங்கள்; ஏதனனில் அவர் வரும் நாபளா 

பவகளபயா உங்களுக்குத் த ரியாது.” 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 


