
சகல ஆத்துமாக்கள் திருப்பலி  
 

 முதல் வாசகம் 

எாிபலி பபால் அவர்களை ஏற்றுக்ககாண்டார். 

சாலபமானின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம்    3:1-

9 

நீதி மான்கைின் ஆன்மாக்கள் கடவுைின் ளகயில் உள்ைன. 

கடுந்கதால்ளல எதுவும் அவர்களைத் தீண்டாது. அறிவிலிகைின் 

கண்கைில் இறந்தவர்களைப்பபால் அவர்கள் பதான்றினார்கள். 

நீதிமான்கைின் பிாிவு கபருந்துன்பமாகக் கருதப்பட்டது. அவர்கள் 

நம்ளமவிட்டுப் பிாிந்து கசன்றது பபரழிவாகக் கருதப்பட்டது. 

அவர்கபைா அளமதியாக இளைப்பாறுகிறார்கள். 

  மனிதர் பார்ளவயில் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டாலும், 

இறவாளமயில் அவர்கள் உறுதியான நம்பிக்ளக 

ககாண்டுள்ைார்கள். 

  சிறிதைவு அவர்கள் தண்டித்துத் திருத்தப்பட்டபின், பபரைவு 

ளகம்மாறு கபறுவார்கள். கடவுள் அவர்களைச் 

பசாதித்தறிந்தபின், அவர்களைத் தமக்குத் தகுதியுள்ைவர்கள் 

என்று கண்டார். 

கபான்ளன உளலயிலிட்டுப் புடமிடுவதுபபால் அவர் 

அவர்களைப் புடமிட்டார்; எாிபலிபபால் அவர்களை 

ஏற்றுக்ககாண்டார். கடவுள் அவர்களைச் சந்திக்கவரும்பபாது 

அவர்கள் ஒைி வீசுவார்கள்; அாிதாள் நடுபவ தீப்கபாறிபபாலப் 



பரந்து சுடர்விடுவார்கள்; நாடுகளுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குவார்கள்; 

மக்கள்மீது ஆட்சிகசலுத்துவார்கள். ஆண்டவபரா அவர்கள்மீது 

என்கறன்றும் அரசாள்வார். 

  அவளர நம்புபவார் உண்ளமளய அறிந்துககாள்வர்; 

அன்பில் நம்பிக்ளக ககாள்பவார் அவபராடு நிளலத்திருப்பர். 

அருளும் இரக்கமும் அவர் பதர்ந்து ககாண்படார் மீது இருக்கும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இளறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

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

 

பல்லவி:  ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் ககாண்டவர். 

அல்லது (திபா 37:39a): பநர்ளமயாைருக்கு மீட்பு 

ஆண்டவாிடம் இருந்பத வருகின்றது. 

8 ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் ககாண்டவர்; நீடிய 

கபாறுளமயும் பபரன்பும் உள்ைவர். 

10 அவர் நம் பாவங்களுக்கு ஏற்ப நம்ளம நடத்துவதில்ளல; நம் 

குற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்ளமத் தண்டிப்பதில்ளல.

 ...............பல்லவி 

13 தந்ளத தம் பிள்ளைகள்மீது இரக்கம் காட்டுவதுபபால் 

ஆண்டவர் தமக்கு அஞ்சுபவார் மீது இரங்குகிறார். 



  

14 அவர் நமது உருவத்ளத அறிவார்; நாம் தூசி என்பது அவர் 

நிளனவிலுள்ைது.     

 ...............பல்லவி 

 

15 மனிதாின் வாழ்நாள் புல்ளலப் பபான்றது; வயல்கவைிப் 

பூகவன அவர்கள் மலர்கின்றார்கள். 

16 அதன்மீது காற்றடித்ததும் அது இல்லாமல் பபாகின்றது; அது 

இருந்த இடபம கதாியாமல் பபாகின்றது.   

 ...............பல்லவி 

17 ஆண்டவரது பபரன்பபா அவருக்கு அஞ்சுபவார்மீது 

என்கறன்றும் இருக்கும்; அவரது நீதிபயா அவர்கைின் 

பிள்ளைகைின் பிள்ளைகள்மீதும் இருக்கும். 

  

18 அவருளடய உடன்படிக்ளகளயக் களடப்பிடித்து அவரது 

கட்டளையின்படி நடப்பதில் கருத்தாய் இருப்பபார்க்கு அது 

நிளலக்கும்.      

 ...............பல்லவி 

இரண்டாம் வாசகம் 

புதுவாழ்வு கபற்றவர்கைாய் வாழ்பவாமாக  

திருத்தூதர் பவுல் உபராளமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்  

சபகாதரர் சபகாதாிகபை, 



திருமுழுக்கினால் கிறிஸ்து இபயசுபவாடு இளைந்திருக்கும் 

நாம் அளனவரும் அவருளடய சாவிலும் அவபராடு 

இளைந்திருக்கிபறாம் என்பது உங்களுக்குத் கதாியாதா? இறந்த 

கிறிஸ்துளவ மாட்சி மிகு தந்ளத உயிர்த்கதழச் கசய்தார். 

அவ்வாறு நாமும் புதுவாழ்வு கபற்றவர்கைாய் வாழும்படி 

திருமுழுக்கின் வழியாய் அவபராடு அடக்கம் கசய்யப்பட்படாம். 

  அவர் இறந்ததுபபாலபவ நாமும் அவபராடு ஒன்றித்து 

இறந்பதாகமனில், அவர் உயிர்த்கதழுந்தது பபாலபவ நாமும் 

அவபராடு ஒன்றித்து உயிர்த்கதழுபவாம். நாம் இனிபமல் 

பாவத்துக்கு அடிளமகைாய் இராதபடி, நம்முளடய பளழய மனித 

இயல்பு அவபராடு சிலுளவயில் அளறயப்பட்டிருக்கிறது. 

இவ்வாறு பாவத்துக்கு உட்பட்டிருந்த நம் இயல்பு அழிந்து 

பபாகும். இது நமக்குத் கதாியும். ஏகனனில் இறந்பதார் 

பாவத்தினின்று விடுதளல கபற்றுவிட்டனர் அன்பறா? 

  கிறிஸ்துபவாடு நாம் இறந்பதாமாயின், அவபராடு 

வாழ்பவாம் என்பபத நாம் ககாண்டுள்ை நம்பிக்ளக. இறந்து 

உயிருடன் எழுப்பபட்ட கிறிஸ்து இனிபமல் இறக்கமாட்டார்; 

இனி அவர் சாவின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டவர் அல்ல என நாம் 

அறிந்திருக்கிபறாம். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இளறவா உமக்கு  நன்றி. 



நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி    பயாவா 11:25 

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! உயிர்த்கதழுதலும் வாழ்வும் 

நாபன, என்னிடம் நம்பிக்ளக ககாள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வார், 

என்கிறார் ஆண்டவர். அல்பலலூயா. 

நற்கசய்தி வாசகம்   

என் தந்ளதயிடமிருந்து ஆசி கபற்றவர்கபை, வாருங்கள்,  

⃰மத்பதயு எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    

 25:31-46 

அக்காலத்தில் 

இபயசு தம் சீடளர பநாக்கிக் கூறியது:“வானதூதர் 

அளனவரும் புளட சூழ மானிட மகன் மாட்சியுடன் வரும்பபாது 

தம் மாட்சிமிகு அாியளையில் வீற்றிருப்பார்.எல்லா 

மக்கைினத்தாரும் அவர் முன்னிளலயில் ஒன்று கூட்டப்படுவர். 

ஓர் ஆயர் கசம்மறியாடுகளையும் கவள்ைாடுகளையும் 

கவவ்பவறாகப் பிாித்துச் கசம்மறியாடுகளை வலப்பக்கத்திலும் 

கவள்ைாடுகளை இடப்பக்கத்திலும் நிறுத்துவதுபபால் 

அம்மக்களை அவர் கவவ்பவறாகப் பிாித்து நிறுத்துவார். 

பின்பு அாியளையில் வீற்றிருக்கும் அரசர் தம் 

வலப்பக்கத்தில் உள்பைாளரப் பார்த்து, ‘என் தந்ளதயிடமிருந்து 

ஆசி கபற்றவர்கபை, வாருங்கள்; உலகம் பதான்றியது முதல் 

உங்களுக்காக ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டிருக்கும் ஆட்சிளய 

உாிளமப்பபறாகப் கபற்றுக்ககாள்ளுங்கள். ஏகனனில் நான் 



பசியாய் இருந்பதன், நீங்கள் உைவு ககாடுத்தீர்கள்; தாகமாய் 

இருந்பதன், என் தாகத்ளதத் தைித்தீர்கள்; அன்னியனாக 

இருந்பதன், என்ளன ஏற்றுக் ககாண்டீர்கள்; நான் ஆளடயின்றி 

இருந்பதன், நீங்கள் எனக்கு ஆளட அைிவித்தீர்கள்; 

பநாயுற்றிருந்பதன், என்ளனக் கவனித்துக் ககாண்டீர்கள்; 

சிளறயில் இருந்பதன், என்ளனத் பதடி வந்தீர்கள்’ என்பார். 

அதற்கு பநர்ளமயாைர்கள் ‘ஆண்டவபர, எப்கபாழுது 

உம்ளமப் பசியுள்ைவராகக் கண்டு உைவைித்பதாம், அல்லது 

தாகமுள்ைவராகக் கண்டு உமது தாகத்ளதத் தைித்பதாம்? 

எப்கபாழுது உம்ளம அன்னியராகக் கண்டு ஏற்றுக் 

ககாண்படாம்? அல்லது ஆளட இல்லாதவராகக் கண்டு ஆளட 

அைிவித்பதாம்? எப்கபாழுது பநாயுற்றவராக அல்லது சிளறயில் 

இருக்கக் கண்டு உம்ளமத்பதடி வந்பதாம்?’ என்று பகட்பார்கள். 

அதற்கு அரசர், ‘மிகச் சிறிபயாராகிய என் சபகாதரர் 

சபகாதாிகளுள் ஒருவருக்கு நீங்கள் கசய்தளதகயல்லாம் எனக்பக 

கசய்தீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்குச் கசால்லுகிபறன்’ எனப் 

பதிலைிப்பார். 

பின்பு இடப்பக்கத்தில் உள்பைாளரப் பார்த்து, 

‘சபிக்கப்பட்டவர்கபை, என்னிடமிருந்து அகன்று பபாங்கள். 

அலளகக்கும் அதன் தூதருக்கும் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டிருக்கிற 

என்றும் அளையாத கநருப்புக்குள் கசல்லுங்கள். ஏகனனில் நான் 

பசியாய் இருந்பதன், நீங்கள் எனக்கு உைவு ககாடுக்கவில்ளல; 



தாகமாயிருந்பதன், என் தாகத்ளதத் தைிக்கவில்ளல. நான் 

அன்னியனாய் இருந்பதன், நீங்கள் என்ளன ஏற்றுக் 

ககாள்ைவில்ளல. ஆளடயின்றி இருந்பதன், நீங்கள் எனக்கு 

ஆளட அைிக்கவில்ளல. பநாயுற்றிருந்பதன், சிளறயிலிருந்பதன், 

என்ளனக் கவனித்துக் ககாள்ைவில்ளல’ என்பார். 

அதற்கு அவர்கள், ‘ஆண்டவபர, எப்கபாழுது நீர் 

பசியாகபவா, தாகமாகபவா, அன்னியராகபவா, 

ஆளடயின்றிபயா, பநாயுற்பறா, சிளறயிபலா இருக்கக் கண்டு 

உமக்குத் கதாண்டு கசய்யாதிருந்பதாம்?’ எனக் பகட்பார்கள். 

அப்கபாழுது அவர், ‘மிகச் சிறிபயாராகிய இவர்களுள் 

ஒருவருக்கு நீங்கள் எளதகயல்லாம் கசய்யவில்ளலபயா அளத 

எனக்கும் கசய்யவில்ளல என உறுதியாக உங்களுக்குச் 

கசால்கிபறன்’ எனப் பதிலைிப்பார். இவர்கள் முடிவில்லாத் 

தண்டளன அளடயவும் பநர்ளமயாைர்கள் நிளல வாழ்வு கபறவும் 

கசல்வார்கள்". 

 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 


