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திருப்பலி முன்னுரை  
அனைத்து புைிதர்களின் விழானவத் ததாடர்ந்து, இன்று அனைத்து 

இறந்தவர்களின் நினைனவ திருஅனவ நினைத்துப் பார்க்க அனழக்கின்றது. 

புைிதர்கள் தங்களது வாழ்விலே, பே துன்பங்கள் வழியாக தங்கனளலய 
புைிதப்படுத்திக் தகாண்டார்கள். கிறிஸ்துவின் இரத்தத்திைால் தங்கனள கழுவி 
தூய்னையாக்கிக் தகாண்டவர்கள். 

இறந்த அன்பர்கள் எல்ோரும் அத்தனகய உயர்நினே தபற்றவர்கள் 
இல்னேதயன்பனத நாம் அறிலவாம். சிேர் தங்களது பாவங்களாலும், குற்றங்களாலும், 
பேவைீத்தாலும், கடவுளுக்கு விலராதைாக நடந்து அவருனடய இரக்கத்னத தபற 
லவண்டியது அவசியைாகியிருப்பதால், அவர்கனளதயல்ோம் நினைத்து ைன்றாட 
அனழப்புத் தருகின்றது திருஅனவ. 

இறப்னப ஏற்க முடியாது, வருந்துவனதலயா, துயரப்படுவனதலயா, கண்ணரீ் 
சிந்துவனதலயா விடுத்து, அந்த ஆன்ைாக்கள் இனற இரக்கத்னத தபற நம்பிக்னகயுடலை 
ைன்றாடுலவாம். ஒப்புக் தகாடுக்கும் பேியின் பேனை அந்த ஆன்ைாக்கள் தபறச் 
தசய்லவாம். 

 

முதல் வாசை முன்னுகை  (சாலம ாைின் ஞாைம் 3:1-9) 

லநர்னையாளராக இவ்வுேகில் வாழ்ந்த ைைிதர் ைறுவுேகில் அனைதி காண்பர்; 
ஆைால் இனறப்பற்றின்றி வாழ்லவார் தண்டனை தபறுவர்.  ஆகலவ, நம்னை 
அனழக்கின்ற கடவுளுக்கு நாம் எவ்விதத்தில் பதில் அளிக்கின்லறாலைா அனதப் 
தபாறுத்லத நைது ைறுவுேக வாழ்வு அனையும்  எை இன்னறய முதல் வாசகம் நைக்கு  
விளக்குவனத லகட்லபாம். 

 

இைண்டாம் வாசை முன்னுகை  (உமைாக யர் 5:5-11) 

தூய ஆவியின் வழியாகக் கடவுளின் அன்பு நம் உள்ளங்களில் 
தபாழியப்பட்டுள்ளது;  அந்த அன்னபப் தபற்றுள்ள நாம் ஒருலபாதும் ஏைாற்றம் தராத 
எதிர்லநாக்னகயும் தகாண்டுள்லளாம். எைலவ, கடவுள் தம் வாக்குறுதிகனள 
நினறலவற்றுவார் என்னும் உறுதி நைக்கு இருப்பதால் நாம் எனதக் கண்டும் 
அஞ்சலவண்டியதில்னே  என்று புைித பவுேடியார் இன்னறய இரண்டாம் வாசகத்தில் 
கூறுவனத லகட்லபாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 



 

1. உயிர்ப்பும் உயிருைாை ததய்வலை! திருஅனவ தபாறுப்பாளர்கள் இறப்புக்குப் பின் 
உள்ள வாழ்னவ ததளிவுற அறிவுறுத்தி ஆன்ைாக்கனள ைீட்க அருள்தர இனறவா 
உம்னை ைன்றாடுகின்லறாம். 

2. உயிர்ப்பும் உயிருைாை ததய்வலை! நாட்டுத் தனேவர்கள் நிரந்தரம் இல்ோத உேக 
வாழ்க்னகனயயும், ைறுவுேக வாழ்வின் ைீது நம்பிக்னகயும் தகாண்டு அதனை அனடய 
முனைப்லபாடு உண்னையாய் உனழக்க அருள்தர இனறவா உம்னை 
ைன்றாடுகின்லறாம். 

3. உயிர்ப்பும் உயிருைாை ததய்வலை! பேியிலே பங்லகற்கும் நாங்கள், ைறுவுேக வாழ்வு 
கூறித்து, நம்பிக்னக தகாண்டவர்களாக இவ்வுேக வாழ்னவ சிறப்புடலை கடத்திட, 
அருள்தர இனறவா உம்னை ைன்றாடுகின்லறாம். 

4. உயிர்ப்பும் உயிருைாை ததய்வலை! எம்லைாடு வாழ்ந்து ைரித்த அன்பர்கள் உம் 
இரக்கம் தபற்று, உம்னை முகமுகைாய் சந்திக்கும் வரம் தபற, அருள்தர இனறவா 
உம்னை ைன்றாடுகின்லறாம். 

5. உயிர்ப்பும் உயிருைாை ததய்வலை! இறப்னப ஈடுகட்ட முடியாது பரிதவிக்கும் 
அன்பர்கள் உம் ஆறுதனேயும், அன்னபயும் தபற்று சந்திப்லபாம் என்ற 
நம்பிக்னகயுடலை பயணிக்க, அருள்தர இனறவா உம்னை ைன்றாடுகின்லறாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ய ாவா 04: 16 

மறறத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 

info.arulvakku@gmail.com; + 91 944 314 0660; www.arulvakku.com 

mailto:info.arulvakku@gmail.com

