
 

 

ஆண்டவரின் இறுதி இராவுணவு 

திருப்பலி முன்னுரர 

“இது என் உடல், என் இரத்தம்” என இயேசு தம்ரையே நைக்காகத் 
தந்து, நற்கருரணரே ஏற்படுத்திேரத விசுவசித்து, புனித விோழன் 
திருப்பலிக்கு அரழக்கப்பட்டிருக்கிய ாம். சி ிே உதவிரேக் கூட பபரிதாக 
விளம்பரம் பசய்யவார் ைத்திேில் தம் உடரலயே உணவாகவும், குருதிரே 
பானைாகவும், உேிரர இரட்சணிேைாகவும் தந்தவர் இயேசு கி ிஸ்து. 
தம்ரையே தாழ்த்தி, சீடர்களின் பாதங்கரளக் கழுவி, முத்தம் பசய்து, 
ஒப்பற்  உ ரவ ஏற்படுத்திேரத உள்ளத்தில் சிந்திப்யபாம். பசேல்களில் 
பவளிப்படுத்துயவாம். 

 

இன்ர ே முதல் வாசகத்தில், இஸ்ரயேல் ைக்கரள எகிப்தின் 
அடிரைத்தரளேிலிருந்து ைீட்க இர வன் கூறும் வார்த்ரதகரள 
விடுதரலப் பேண நூல் எடுத்துரரக்கி து. இது ஆண்டவரின் பாஸ்கா, 
இன்று நாமும் பகாண்டாட அரழக்கப்பட்டிருக்கிய ாம். இரத்தம் 
பதளிக்கப்பட்ட வடீுகளில் பகால்லும் பகாள்ரள யநாய் எதுவும் வராது என 
இர வன் நைக்கும் வாக்களிக்கி ார். நம் வடீுகளிலும் இர  பிரசன்னம் 
பதளிக்கப்பட பெபிப்யபாம். 

 

இன்ர ே நற்பசய்திேில் உலகிரன ைீட்க வந்தவர் தம்ரையே 
தாழ்த்தி, தம் சீடர்களின் பாதங்கரளக் கழுவி முத்தி பசய்வரதக் 
காண்கிய ாம். நற்கருரணரே ஏற்படுத்தி தம்ரையே குருவாக 
பவளிப்படுத்துகி ார். ‘இரத என் நிரனவாகச் பசய்யுங்கள்’ என்று தம் 
சீடர்கரளயும் குருவாகப் பணிக்கி ார். பாதங்கரளக் கழுவி, தம்ரையே 
தூய்ரைோக்கி, அப்பத்ரதப் பிட்டு, நற்கருரணரே ஏற்படுத்தி, 
குருத்துவத்ரதயும் ஏற்படுத்திேவர் இயேசு கி ிஸ்து என்பயத நைது திரு 
அரவேின் விசுவாசம். நாமும் பாதம் கழுவுதரலச் சடங்கு என்று ைட்டும் 
எண்ணாைல், இயேசுரவப் யபால தாழ்ச்சிரே அணிந்து பகாள்யவாம். 
தாழ்ச்சி உரடயோர் ஒரு யபாதும் வழீ்ச்சி அரடவதில்ரல என்பரத 
உணர்ந்து தரணி தரழக்க, இர வரன இப்பலிேில் ைன் ாடுயவாம். 

 

இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

 



 

 

1. ‘நான் உங்களுக்கு முன்ைாதிரி காட்டியனன்’ என்று பாதங்கரளக் 
கழுவிேவயர எம் இர வா! 

உம் திருைகன் தன் உடரலயே உணவாய் தந்து, நற்கருரணரே 
ஏற்படுத்திே இந்நாளில், அரத உண்ணவும், ரகேளிக்கவும், நாங்கள் 
எங்கரள தகுதிப்படுத்தவும், தாழ்ச்சி, திோகம், ஒற்றுரை யபான்  
பண்புகரள நாங்கள் வாழ்வாக்கிட வரைருளவும், திரு அரவத் தரலவர்கள், 
பணிோளர்களின் பணி சி க்கவும் வரைருள கவண்டுமமன்று இறைவா 
உம்றம மன்ைாடுகிகைாம். 

2. இஸ்ரயேல் ைக்கரள அடிரைத்தனத்திலிருந்தும், வரவிருந்த பகாள்ரள 
யநாேிலிருந்தும் விடுவித்தவயர எம் இர வா! 

எம் உலரகயே அச்சுறுத்திக் பகாண்டிருக்கும் பகாயரானா என்னும் 
பகாள்ரள யநாேிலிருந்து ைக்கரள விடுவியும். உலகயை தவித்துப் புலம்பும் 
இவ்யவரளேில் குணைாக்கும் உம் வல்லரை பவளிப்படவும், உைது திரு 
இரத்தம் இப்பூைிேில் பதளிக்கப்பட்டு, யநாய் நீங்கவும் வரைருள 
கவண்டுமமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகிகைாம். 

3. ‘நான் உங்களுக்கு முன்ைாதிரி காட்டியனன்’ என்று கற்பித்தவயர எம் 
இர வா! நாங்களும் ஒருவர் ைற் வரர அன்பு பசய்து, குடும்பங்களில், 
பணிேிடங்களில், சமூகத்தில் தாராள உள்ளத்தினராய் அன்பு பசய்ேவும், 
தாழ்ச்சிரே அணிந்து பகாள்ளவும் வரைருள கவண்டுமமன்று இறைவா 
உம்றம மன்ைாடுகிகைாம். 

4. வல்லரையுள்ள பதய்வயை எம் இர வா!  

எம் பகுதியில் ககாறை மவயிலின் தாக்கம் குறைந்து, பதாற்று யநாய் 
கட்டுப்பட்டு, ைக்கள் விழிப்புணர்யவாடு பசேல்படவும், குடும்பங்களில் 
அறமதி, மகிழ்ச்சி மபருகவும், உேர் படிப்பு, கவறலவாய்ப்பு, திருமணம், 
குழந்ரத வரம் கபான்ை இதயத்தின் கவண்டுதல்கள் நிறைகவைவும் 
வரமருள கவண்டுமமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகிகைாம். 

 

நன்ைி: திருமதி க ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர்  ா. 
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