
கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா  

இரண்டாம் ஆண்டு  

 

திருப்ெலி முன்னுரர 

தன் உடலை உணவாகவும், தன் இரத்தத்லத பானமாகவும் லகயளித்த 
கிறிஸ்துவின் திரு உடல் திரு இரத்தப் பபருவிழாவிற்கு வந்துள்ள 
அன்புள்ளங்கலள இம்மலறநிகழ்வுக் பகாண்டாட்டத்திற்கு இனிதத 
வரதவற்கின்தறாம். 

இவ்வுைகின் மீது இலறவன் பகாண்ட தமைான அன்லப இவ்விழா 
நமக்கு எடுத்துலரக்கிறது. தகாதுலம மணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்தால் 
ஒழிய பைன் தருவதில்லை என்று தன் உயிலரதய லகயளித்து, உடைாலும், 
இரத்தத்தாலும் நமக்கு வாழ்வளித்த கிறிஸ்துலவ இந்த நற்கருலணயில் நாம் 
உண்கின்தறாம். 

நற்கருலண என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ஊற்று. நற்கருலண நம்பப்பட 
தவண்டியது; பகாண்டாடப்பட தவண்டியது; அனுபவித்து வாழப்பட 
தவண்டியது. 

விலளநிைத்தின் பைனாகிய தகாதுலம அப்பமும், விவசாயியின் 
வியர்லவயின் பைனான திராட்லச இரசமும் கிறிஸ்துவின் திரு உடைாகவும் 
திரு இரத்தமாகவும் மாறுவது எப்தபாது? இலறப்பிரசன்னம் நற்கருலணயில் 
வறீ்றிருக்கிறது என்ற நம்பிக்லகலயப் பபறும்தபாது தான். 

கல்வாரிப் பைிக்கும் திருப்பைிக்கும் உள்ள தவறுபாடு என்ன? கல்வாரிப் 
பைியில் இலறவனின் ஊனுடல் பைியாகிறது. திருப்பைியில் இலறவனின் திரு 
உடல் உணவாகிறது. நாம் அலனவரும் நற்கருலணலய நம்புகிதறாம்; 
ஆராதிக்கிதறாம். ஆனால் அதன் இலறத் தன்லமலய வாழ்வாக்குகிதறாமா? 
இதயசுலவப் தபாை பிறர் நைம், பிறரன்பு என்று வாழ்ந்தாபைாழிய 
நற்கருலணலய வாழ்வாக்க இயைாது. பிறரன்பு உணர்தவாடு வாழப்பட 
தவண்டிய மலறபபாருலள ‘ஆபமன்’ என்று பசால்ைி நாவினால் பபற்று 
மட்டும் திருப்தி அலடயைாகாது. 



“அன்பும் வாய்லமயும் தீவிலனலயப் தபாக்கும்; அன்பும் உண்லமயும் 
மன்னவலன ஆட்சியில் நீடித்திருக்கச் பசய்யும்” என்கிறது நீதிபமாழிகள். 
இதயசு விவிைிய வார்த்லதகள் அலனத்திலனயும் அன்பு என்னும் மூன்று 
எழுத்துகளுக்குள் சுருக்கிவிட்டார். 

“அன்பிைார் எல்ைாம் தமக்குரியர் அன்புலடயார் 

என்பும் உரியர் பிறர்க்கு” 

என்கிறார் வள்ளுவர். அன்பு இல்ைாதவர் எல்ைாம் என்னுலடயது என்பர். அன்பு 
உலடயவர் தன் உடலையும் பிறருக்கானது என்பர் என்பதத இதன் பபாருள். 

இதயசுவின் உன்னத உடல் உணவாக்கப்பட்டதின் பவளிப்பாடு 
பாவிகளுக்காக தனது உடலைக் லகயளித்து, இரத்தத்லதயும் சிந்தினார் 
இதயசு. தன் சதகாதர சதகாதரிகள் தூய்லமயான காற்லற சுவாசிக்க 
பாவிகளால் துலளக்கப்பட்ட உடலும் அதன் குருதியும் இதயசுவின் திரு உடல் 
திரு இரத்தத்லத பருகியவர்களின் நம்பிக்லகயின் பவளிப்பாடு. இத்தலகய 
நம்பிக்லக தபாற்றப்பட தவண்டியது. 

“உணலவப் பகிரத் தயங்குகிதறாம்; 

இதயசு உடலைப் பகிர்ந்தார். 

நீலரப் பகிர மறுக்கின்தறாம்; 

இதயசு குருதிலயப் பகிர்ந்தார்.” 

இவ்விழாலவ அர்த்தமுள்ளதாக்க தவண்டும் என்ற நற்சிந்தலனதயாடும், 
அன்புள்ளத்ததாடும் இத்திருப்பைியில் இலணதவாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

ெதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. நாதன வாழ்வு தரும் உணவு என்று லகயளித்தவதர! 

அனுதினமும் உமக்கு நன்றிப் பைி பசலுத்தும் திரு அலவப் 
பணியாளர்கலள ஆசீர்வதியும். பைிகளாலும், வாழ்வாலும் உம்லம 
மகிலமப்படுத்தி, புதுவாழ்வு தந்திட தவண்டும் என ஆண்டவலரக் பகஞ்சி 
மன்றாடுதவாம். 



2. அன்பின் உணவாக வருபவதர எம் இலறவா! 

இவ்வுைகில் ஒருதவலள உணவு கூட கிலடக்காமல் பசி, பட்டினி, 
பஞ்சசம் என வாழ்க்லகயில் தபாராடிக் பகாண்டிருக்கும் மக்கள் தமல் இரக்கம் 
பகாண்டு அவர்களுக்கு அன்றாட உணலவத் தந்து உயிரளிக்க தவண்டும் என 
ஆண்டவலரக் பகஞ்சி மன்றாடுதவாம். 

3. இலத என் நிலனவாகப் பருகுங்கள் என இரத்தம் சிந்தியவதர! 

உம் திரு இரத்தத்தால் எங்கள் பாவங்கலளக் கழுவி, உடல், உள்ள 
தநாய்கலள குணமாக்கி, நைமான வாழ்லவ பபற்று மகிழ வரம் தவண்டும் என 
ஆண்டவலரக் பகஞ்சி மன்றாடுதவாம். 

4. இலத எவராவது உண்டால் அவர் என்றுதம வாழ்வார் என்று தம்லமதய 
வழங்கியவதர எம் இலறவா! 

உமது திரு உடலையும் திரு இரத்தத்லதயும் அன்றாடம் சுலவக்க 
ஆர்வத்திலன தாரும். தவறாமலும், முழு ஈடுபாடு, நம்பிக்லகயுடனும் 
திருப்பைியில் பங்பகடுக்கும் வரத்லத எங்களுக்குத் தந்தருள தவண்டும் என 
ஆண்டவலரக் பகஞ்சி மன்றாடுதவாம். 

5. நைன்களால் எம்லம நிரப்புபவதர எம் இலறவா! 

எம் பகுதியில் தபாதிய மலழலயத் தந்து நீர் நிலைகள் பபருகி, 
விவசாயம் சிறக்கவும், பபாருளாதாரம் உயரவும், குடும்பங்களில் அலமதி, 
சந்ததாஷம் நிலறயவும், மாணவர்கள் தங்களது எதிர்காை வாழ்லவ சிறப்பாக 
அலமக்கவும், தவலைவாய்ப்பு, திருமணம், குழந்லத வரம் தவண்டி 
காத்திருப்தபார் உமதருளால் பபற்றுக் பகாள்ளவும் தவண்டும் என 
ஆண்டவலரக் பகஞ்சி மன்றாடுதவாம். 

 

நன்றி: ஆசிரிரை. திருமதி. க ாஸ்ெின் சாந்தா லாரன்ஸ், ொவூர்சத்திரம்.  

 

Rev. Fr. Amirtha Raj Sundar J., amirsundar@gmail.com; + 91 944 314 0660; www.arulvakku.com 

mailto:amirsundar@gmail.com

