
கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா  

இரண்டாம் ஆண்டு  

 

திருப்ெலி முன்னுரர 

 இறைஇயேசுவில் அன்பானவர்கயே! இன்றைே இனிே நாேில் நாம் 
அறனவரும் கிைிஸ்துவின் திருவுடல், திரு இரத்தப் பபருவிழாறவ 
பகாண்டாட அன்புடன் அறழக்கப்பட்டிருக்கியைாம். 

 உடல், இரத்தம் என்பது, மனித வாழ்றவக் குைிப்பது. அதனால், நாம் 
இன்று இயேசுவின் வாழ்றவக் பகாண்டாடுகியைாம். அவர் தம் உடறையும், 
இரத்தத்றதயும் நம் வாழ்வுக்காய் றகேேித்ததால் அவரது வாழ்யவாடு நம் 
வாழ்றவயும் இறைத்து பகாண்டாடுகியைாம். இந்த விழா அடிப்பறடேில் 
வாழ்வு விழா. 

அவர் நமக்காக தம் உடறையும், இரத்தத்றதயும் தந்து நம்றம வாழ 
றவத்துக் பகாண்டிருக்கிைார். அறத உண்டு பருகும் நமக்குள்ோக, நாமும் 
இயேசுறவப் யபாை இச்சமூகத்தில் பாதிக்கப்பட்ட, ஒதுக்கப்பட்ட, 
ஓரங்கட்டப்பட்ட, ஆதரவற்ை மக்கேின் வாழ்விற்காக நம்றம அர்ப்பைிக்க 
யவண்டுபமன்ை திோக மனதிறனப் பபை யவண்டும். “ோயரா எப்படியோ 
யபாகட்டும், நான், என் குடும்பம் நன்ைாக இருந்தால் யபாதும்” என்ை சுேநை 
மனநிறைேகற்ைி, பிைர் நைனுக்காய் உறழத்திட முன் வரயவண்டும். கிைிஸ்து 
இயேசுவின் மனநிறைறே நமதாக்க யவண்டும். 

இயேசுவின் திருவுடலும், திரு இரத்தமும் அவரது உடனிருப்றப நமக்கு 
உைர்த்துகின்ைது. அவரது உடனிருப்றப உண்றமோக உைரும்யபாது நம் 
வாழ்வில் நிச்சேம் நல்ை மாற்ைங்கறே காை முடியும். பல்யவறு 
பிரச்சறனகேினால், துன்பங்கேினால் துவண்டு, யசார்ந்து யபான நம் 
உள்ேங்களுக்கு அவரது உடனிருப்பு புதுத்பதம்றப, புத்துைர்ச்சிறேத் தந்து, 
வாழ்றவத் பதாடரச் பசய்கின்ைது. அவரது உடனிருப்றப உய்த்துைர்ந்த நாம், 
நம் வாழ்வில் உடனிருப்யபார்க்கு மட்டுமல்ைாது, உடல், மனதேவில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நம் உடனிருப்றபத் பகாடுப்பதன் வழிோக 
அவர்களும் தங்கள் வாழ்வில் உற்சாகத்றத, ஊக்கத்றத பபற்றுக் 
பகாள்வார்கள். 



கிைிஸ்து இயேசுறவ அன்ைாடம் உட்பகாள்ளும் நாம், நம் வாழ்றவ 
அவரன்புப் பாறதேில்  பதாடர்ந்திடக் கூடிே, தன்னைமற்ை மனதிறன பபற்று, 
பபாதுநை வாழ்றவ முன்றவத்து பேைிப்யபாம். 

 

முதல் வாசக முன்னுரர: விடுதரலப்ெயணம் 24:3-8 

அன்பர்கயே, இன்றைே முதல் வாசகம், யமாயச வழிோக கடவுள் 
ஏற்படுத்திக்பகாண்ட பறழே உடன்படிக்றகறேப் பற்ைி எடுத்துறரக்கிைது. 
யமாயச இஸ்ரயேல் மக்கள் சார்பாக ஆண்டவருக்கு நல்லுைவுப் பைி 
பசலுத்துவறதயும், அவர்கள்மீது உடன்படிக்றகேின் இரத்தத்றதத் 
பதேித்தறதயும் இதில் காண்கியைாம். கடவுள் நம்யமாடு பசய்துள்ே 
உடன்படிக்றகக்கு உண்றம உள்ேவர்கோய் வாழும் வரம் யவண்டி, இந்த 
வாசகத்துக்கு கவனமாக பசவிபகாடுப்யபாம். 

 

இரண்டாம் வாசக முன்னுரர:  எெிரரயர் 9:11-15 

அன்பர்கயே, இன்றைே இரண்டாம் வாசகம், தறைறம குருவான 
கிைிஸ்துவால் ஏற்படுத்தப்பட்ட புதிே உடன்படிக்றகறேப் பற்ைி யபசுகிைது. 
இயேசு கிைிஸ்து தம்றமயே மாசற்ை பைிோக ஒப்புக்பகாடுத்து, நமக்கு மீட்பு 
கிறடக்கச் பசய்தார் என்பறத எடுத்துறரக்கிைது. கிைிஸ்துவுக்கு உகந்த புதிே 
உடன்படிக்றகேின் மக்கோக வாழும் வரம் யவண்டி, இந்த வாசகத்துக்கு 
கவனமாக பசவிமடுப்யபாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

ெதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ரகட்டருளும். 

 

1. “வாழ்வது நானல்ை, என்னில் கிைிஸ்துயவ வாழ்கின்ைார்” என்ை 
இறைவார்த்றதக்யகற்ப, 

 



கிைிஸ்துவின் திருவுடறை, திரு இரத்தத்றதப் பபற்றுக் பகாள்வதின் 
வழிோக, கிைிஸ்துறவ நம்மில் வாழச் பசய்திடும் வறகேில், நம் பாவ 
வாழ்றவ விடுத்து, தூேயதார் வாழ்விறனப் பபற்று, அவரது வாழ்றவ 
நமதாக்கி, முப்பது, அறுபது, நூறு மடங்கு பைன் தந்திடும் நன்மக்கோக 
வாழ்ந்திட வரமருே யவண்டுபமன்று, இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

2. “பகாடுங்கள், உங்களுக்கு பகாடுக்கப்படும்” என்றுறரத்த நல்பதய்வயம, 

ஏறழகள், வறுறமேில் உழல்யவார், நைிவுற்யைார் அறனவறரயும் 
புைக்கைிக்காது, தன்னைத்துடன் வாழாது, அவர்கள் வாழ்வு ஏற்ைம் பபறும் 
வறகேில், பபாதுநை உள்ேத்திறனப் பபற்று, எங்கள் வாழ்றவ அதற்காய் 
அர்ப்பைித்து, அவர்களுக்குத் யதறவோன உதவிகறேச் பசய்திடக்கூடிே, 
நல்மனதிறனத் தந்தருே யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

3. “ஒருவன் என்னுள்ளும், நான் அவனுள்ளும் நிறைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த 
கனி தருவான்” என்றுறரத்த அன்பு பதய்வயம, 

இந்த உைகத்தின் தவைான மாேக் கவர்ச்சிேில், எங்கள் வாழ்விறன 
வணீ் ஆடம்பரத்திலும். பகட்டான, யபாைித்தனமான வாழ்விலும் பதாறைத்துக் 
பகாண்டிருக்கியைாம். இத்தறதே தீே, பகட்ட எண்ைங்கேிைிருந்து. விடுபட்டு, 
உண்றமத் பதய்வமாகிே உம்மியைதான் அறனத்தும் நிறைந்திருக்கின்ைது 
என்பறத கண்டுைர்ந்து, உம்யமாடிறைந்து, உம் வார்த்றத காட்டும் 
உண்i;மேின் வழிேியை, உம் பதய்வகீப் பிரசன்னத்தியை எங்கள் வாழ்றவ 
றகேேித்திடும் உறுதிோன விசுவாசம் நிறைந்த இதேத்றதத் தந்தருே 
யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

4. “கடவுோல் ஆகாதது எதுவுமில்றை” என்றுறரத்த வாழ்வேிக்கும் வள்ேயை, 

பல்யவறு யநாய்கேினால் துன்புறும் யநாோேிகள் அறனவறரயும் உம் 
பாதம் அர்ப்பைிக்கின்யைாம். அவர்கறே உம் அருட்கரத்தினால் பதாட்டு, 
பரிபூரை சுகம் தந்து, அவர்கள் தங்கள் வலுவின்றமேினால் பசய்த 
பாவங்கறே உம் யபரன்பினால், இரக்கத்தினால் மன்னித்து, அவர்கள் உம்மால் 



மீண்டும் புதுப்பறடப்பாக, புதிே வாழ்விறனப் பபற்று, உமதன்பிற்கு என்றும் 
நன்ைிேைிந்த மக்கோக, நல்சாட்சிகோக வாழ்ந்திட வரமருே யவண்டுபமன்று 
இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

5. “பசால்ைாலும் பசேைாலும் உங்கள் பபற்யைாறர மதியுங்கள்” என்ை 
இறைவார்தறதக்யகற்ப, 

இன்றைே வாழ்வின் ேதார்த்தத்தில் பபற்யைாறர, பபரிேவர்கறே 
மதிக்காது, அவர்கள் பாசத்றத உைராது, கீழ்படிோது, தன்விருப்பப்படி 
வாழ்ந்து. அவர்கறே புைக்கைித்து, முதியோர் இல்ைங்கேில் யசர்த்து, 
அவர்கறே இறுதிவறர கண்ைரீ்க் கடைில் ஆழ்த்திடும் அவை நிறைேகற்ைி, 
பபற்யைாரின் அன்றப, பாசத்றத, திோகத்றத, வழிகாட்டுதறை உைர்ந்து. 
அவர்கறே மனம் புண்படும்படி நடந்து பகாள்ோமல். அவர்கறே கண்முன் 
காணும் பதய்வமாக மதித்து, யநசித்து, நம் உடனிருப்றபத் தந்து, அவர்கயோடு 
இறுதிவறர இறைந்து இன்பமாக வாழக்கூடிே, மனதிறனத் தந்தருே 
யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 
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