
கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா  

மூன்றாம் ஆண்டு  

திருப்ெலி முன்னுரர 

 இறை இயேசுவில் அன்புமிக்கவர்கயே! இயேசு கிைிஸ்துவின் திருஉடல் 
திருஇரத்தப் பெருவிழா வாழ்த்துக்கறே அறைவருக்கும் சமர்ப்ெிக்கின்யைாம்.  

மைிதறர அன்பு பசய்ே மைிதராக மனுவுரு எடுத்த இறைவன் 
மைிதயைாடு என்பைன்றும் வாழ விரும்ெி தைது உடறையும் இரத்தத்றதயும் 
ஆன்ம உணவாகவும் ொைமாகவும் நமக்கு விட்டுச் பசன்ைார். 

ொறைவைத்தில் ெசித்திருந்த மக்களுக்கு மன்ைா வழங்கிே இறைவன், 
தன்றைப் ெை நாள்கோகப் ெின்பதாடர்ந்து வந்து யொதறைறேக் யகட்டு 
ெசியோடு இருந்த மக்களுக்கு வேிைார உணவேித்த இறைவன் தன்றையே 
உணவாகத் தந்திருக்கின்ைார். 

அன்ெில் ெை வறக உண்டு. எந்த ெிரதிெைனும் ொர்க்காத அன்பு; நீ அன்பு 
பசய்ோவிட்டாலும் நான் எைது அன்றெத் தருயவன் என்று உள்ோர்ந்த 
அன்றெத் தருவது. இத்தறகே அன்றெக் பகாண்டவர் நம் ஆண்டவர் இயேசு 
கிைிஸ்து மட்டுயம. அந்த இயேசுறவயே நாம் திருமுழுக்கு வழிோக மீட்ெரும் 
ஆண்டவருமாக நமது மாபெரும் பகாறடோகப் பெற்றுள்யோம். அழிோ 
வாழ்வாகவும் நம் வாழ்வுக்கு ஆற்ைல் தரும் அருமருந்தாகவும் உடலும் 
இரத்தமுமாகவும் இருந்து நம்றம தந்றதயோடு இறணக்கும் அரும் ெணிறே 
ஆற்றுகின்ைை.  

இறைவைிடமிருந்து பெற்றுக் பகாண்ட அயத பகாறடகறே ெிைருக்கும் 
ெகிர்ந்து வாழும் யொது மகிழ்ச்சி ஏற்ெடுகின்ைது. இத்தறகே மை மகிழ்வில் 
இறைவறைத் யதட, நாம் எப்யொதும் பகாடுப்ெவர்கோகத் திகழ்ந்திட வரம் 
யவண்டி இக்கல்வாரிப் ெைிேில் இறணயவாம் 

முதல் வாசக முன்னுரர:  பதாடக்க நூல் 14: 18-20 

இன்றைே முதல் வாசகத்தில் ஆெிராம் யொரில் பவற்ைி பெற்று 
வந்ததற்கு நன்ைிப் ெைிோக உன்ைத குருவும் இயேசுவின் முன்யைாடியுமாை 
பமல்கிசயதக்கு அப்ெத்றதயும் இரசத்றதயும் இறைவனுக்குக் காணிக்றகோக 



அர்ப்ெணித்தார். எல்ைா நிறைகேிலும் கடவுேின் உடைிருப்பு நம்றமத் 
பதாடரும் என்ெறத உணர்த்தும் வாசகத்திற்குச் பசவிமடுப்யொம். 

இரண்டாம் வாசக முன்னுரர:  1 பகாரிந்தியர் 11: 23-26 

நற்கருறண நம்றம கிைிஸ்துயவாடு மட்டும் அல்ை. உைவின் 
அடிப்ெறடேில் நம் அறைவறரயும் இறணக்கிைது. நாம் ெைராேினும் ஒயர 
உடைாய் இருக்கின்யைாம். ஏபைன்ைால் நாம் அறைவரும் ஒயர அப்ெத்தில்தான் 
ெங்கு பெறுகின்யைாம். இயேசுவின் திருஉடலும் திருஇரத்தமும் நம்றம 
இயேசுயவாடு ஒன்ைிறணப்ெறத எடுத்துக் கூறும் வாசகத்திற்கு கவைமுடன் 
பசவிமடுப்யொம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

ெதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. அன்புத் தந்றதயே இறைவா!  

எம் திரு அறவறே வழிநடத்தும் திருத்தந்றத, ஆேர்கள், குருக்கள், 
கன்ைிேர், பொதுநிறைேிைர் அறைவரும். தங்கள் பசால்ைாலும் பசேைாலும் 
உமக்கு சான்று ெகர்ெவர்கோகவும் நற்பசய்திேின் தூதுவர்கோக துைங்கிடவும் 
அருள்தர யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

2. எங்கறே ஒன்ைிறணக்கும் உன்ைத இறைவா! 

எம் நாட்டுத் தறைவர்களும் அதிகாரிகளும் எம் நாடு சந்திக்கும் 
சவால்கோை சமத்துவமின்றம, வன்முறை, ெிரிவிறைவாதம் ஆகிேவற்ைால் 
ஆை ெிரச்சிறைகளுக்கு நீதிோை முறைேில் தீர்வு காணவும், மக்கள் 
அறைவறரயும் ஒருங்கிறணக்கும் நல்ைாட்சிறே வழங்கிடும் முேற்சிேில் 
ஈடுெட யவண்டிே வரம் தந்தருே யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

3. எங்களுக்காக தைது உடறையும் இரத்தத்றதயும் ஆன்ம உணவாக, 
ொைமாகத் தந்த அன்பு இறைவா! 

திருமுழுக்கு வழிோக பொதுk குருத்துவத்தில் ெங்கு பெற்றுள்ே உம் 
ெிள்றேகோகிே நாங்கள் அறைவரும் நீர் தந்த ஆசிகறேயும், வேங்கறேயும் 



ெிையராடு ெகிர்ந்து வாழும் நல் மைம் தந்திட யவண்டுபமன்று இறைவா 
உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம்.  

4. எேிறமேின் ெிைப்ெிடயம எம் இறைவா! 

இறைமகன் இயேசு கிைிஸ்து வாழ்ந்து காட்டிே எேிறமறே நாங்களும் 
எங்கேது வாழ்வில் கறடப்ெிடித்து வாழவும், அகந்றத, பசருக்கு, ஆணவம் 
இவற்ைிறை அகற்ைி, ெணிவு, தாழ்ச்சி நிறைந்த உள்ேத்றதப் பெற்ைிடவும் 
அருள் யவண்டி இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

நன்றி : ஆசிரியை திருமதி. ஞா.சசாஸ்தினா மமரி, மமலசமஞ்ஞானபுரம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 மைாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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