திருபலிபூஜை
1. அநேக கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தார், திருபலிபூஜை என்பது கர்த்தருஜைய
ராப்நபாைனத்தின் நவறு ஒரு பபயர்தாநன! என்று களங்கமில்லாமல்
ேிஜனக்கலாம்.

அதுதான்

வித்தியாசமானது.

இல்ஜல!

அது

முற்றிலுமாக

கர்த்தருஜைய ராப்நபாைனம் என்பது கல்வாரியிநல

ேிஜறநவற்றப்பட்ை

கிறிஸ்துவின்

மரணத்ஜத

ஆனால் திருபலிபூஜை அப்படியல்ல.

பகாண்ைாடுவதாகும்.

அது பசய்யப்படும் ஒவ்பவாரு

சமயத்திலும் பசய்யப்பட்ை பாவங்களுக்காக மறுபடியும் பசலுத்தும் ஒரு
புது

பலிஜய

அது

நவண்டும்

குறிக்கிறது.

என்கிற

ஆசீர்வதிக்கும்

நபாது

கிறிஸ்துஜவ

மறுபடியும்

நோக்கத்திற்காக,

குருவானவர்

அது

கரங்களில்

அவருஜைய

பலியிை

அப்பத்ஜத
கிறிஸ்துவின்

உண்ஜமயான சரீரமாகிறது என்று ேம்முஜைய நராமன் கத்நதாலிக்க
சிநேகிதர்கள் ேம்புகிறார்கள்.
2. கல்வாரியில் பசலுத்தப்பட்ை கிறிஸ்துவினுஜைய பலியின் புண்ணியம்.
ஒருவனுஜைய அடிப்பஜையான

மூல பாவத்ஜதயும், கைந்த காலத்தில்

பசய்யப்பட்ை பபாதுவான பாவங்கஜளயும் மூடிப்நபாடுகிறது என்றும்,
ஆனால் அவனது அன்றாை பாவங்கள், தவறுகள், குஜறபாடுகள் ஆகிய
இஜவகள்,

அவ்வப்பபாழுது

பசய்யப்படுகிற

கிறிஸ்துவின்

புதிய

பலிகளினாநல சுத்திகரிக்கப்பை நதஜவயாயிருக்கிறது என்றும் அவர்கள்
நகாருகிறார்கள்.

இவ்விதமாக

அஜையாளப்படுத்துகிற
பூராவிலும்

கிறிஸ்து

வாக்கியங்களில்
என்று

கருத்தின்படி

இது

ஒவ்பவாரு

மறுபடியும்

மரிப்பதில்ஜல”

என்றும்,

எல்லாஜரயும்

“ஒநர

பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார்”

தன்

பார்ஜவயில்

ஏபனன்றால்,
மூலமாக

பலியினாநல
என்றும்

ோளும்

பலியிைப்படுகிறார்.

நதவனுஜைய

அஜைக்கப்படுகிறது.

திருபலிபூஜையில்

ஒரு

நவத
“அருவருப்பு”

“கிறிஸ்து

பிதாவினண்ஜைக்கு
இவர்

நவதாகமத்தில்

உலகம்

இனி
வருகிற

என்பறன்ஜறக்கும்
பசால்லியிருக்கிற

உண்ஜமஜய அது அவமதிக்கிறதாயிருக்கிறது (நராம 6:9; எபி 1௦:1௦, 14).
3. திருபலிபூஜையில் வர்ணிக்கப்படுகிற திரும்ப, திரும்ப பசய்யப்படுகிற
பலிகள், பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியிலும், ஞாபகார்த்த ராப்நபாைனத்திலும்
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அஜையாளமாயிருக்கிற கல்வாரியில் பசலுத்தப்பட்ைை அந்த உன்னத
பலியின் மதிப்ஜப உணரக்கூைாத அளவுக்கு மங்கலாக்கும் விஜளஜவ
கிறிஸ்தவர்களின்
பாவங்கஜள

மனதில்

உண்ைாக்குகிறது.

நபாக்குவதற்காக

திருபலிபூஜையினண்ஜைக்கு
ேிஜறநவறுதலான
உயர்வான

ேன்கு

பமய்யான

பகாண்ைாட்ைத்ஜத

எதிர்பார்த்து

விநசஷமாக

பசல்லுபவர்கள்,
பஸ்காஜவ

மதித்தலுைனும்

ஆகிவிடுகிறார்கள்.

தங்களுஜைய
திரும்பவும்

ஆழ்ந்த

கவஜலயுைனும்,

கண்டுபகாள்ள

கூைாதவர்களாய்

ஆஜகயால்,

“பபரிய

கிறிஸ்தவர்கள்

பவள்ளிகிைஜம”யின்

பதாைர்ந்து

அனுசரிக்கும்நபாது,

அதற்கு முந்தின இரவில் பகாண்ைாைப்பட்ை ஞாபகார்த்த ராப்நபாைனம்,
அவர்களுக்கு

உபநயாகமில்லாமல்

ராப்நபாைனத்ஜதத்தான்

ேமது

நபாய்விட்ைது.

கர்த்தர்

“என்ஜன

ஆனால்

இந்த

ேிஜனவுகூரும்படி

இஜதச் பசய்யுங்கள்” (லூக் 22:19) என்று கருத்தாய் அனுசரிக்க கட்ைஜள
பகாடுத்தார்.

அஜதத்தான்

பரி.பவுலும்

பண்டிஜகஜய

ஆசரிக்கக்கைநவாம் என்று கூறி முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார்.
4. புராட்பைஸ்பைன்ட் பிரிஜவச் நசர்ந்த கிறிஸ்தவர்கள், திருபளிபூஜையின்
பகாள்ஜக நவதாகமத்துக்கு முற்றிலுமாக புறம்பானது என்று மறுத்துத்
தள்ளியிருந்தாலும்,
விட்டு,

அது

நவறு

ஒரு

திரும்பியிருக்கிறார்கள்.
அடிக்கடி

சம்பந்தப்பட்ை

ஜகவிட்டு

ஆசாரிப்புக்குத்

இஜைக்காலத்தில் அவர்கள் திருபலிபூஜைஜய

ராப்நபாைனத்ஜத

பகாண்ைாைலாம்.

அஜத

முரண்பாைான

பகாண்ைாடுவதில்

கர்த்தருஜைய

மட்டில்

பைக்கப்பட்டு

நபாயிருப்பதால்,

எத்தஜனதரம்

நவண்டுமானாலும்

அது பவறும் சந்தர்ப்பவாதத்திற்குரிய விஷயந்தான்

என்று கருதுகிறார்கள்.

ஆஜகயால் சிலர் அஜத ோன்கு மாதங்களுக்கு

ஒரு முஜறயும், சிலர் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முஜறயும், சிலர்
ஒவ்பவாரு

மாதமும்,

சிலர்

ஒவ்பவாரு

ஞாயிற்றுக்கிைஜமயிலும்

பகாண்ைாடுகிறஜத ோம் காண்கிநறாம்.
5. இவ்விஷயத்தில்
வழ்ச்சிக்கும்
ீ

ஏற்பட்டிருக்கிற

இரண்டு

இந்த

காரணங்கள்

பபாதுவான

உண்டு

–

(1)

தளர்ச்சிக்கும்,
ேம்முஜைய

கர்த்தருஜைய மரணம் ேிஜறநவறுதலான பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியாகவும்,
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அதன் பகாண்ைாட்ைம் ேிஜறநவறுதலான பஸ்கா ராப்நபாைனமாகவும்
இருக்கிறது

என்கிற

உண்ஜமஜய

கவனித்தும்

கவனியாது

பாத்திரத்தில்

பானம்

கிறிஸ்தவ

ைனங்கள்

பபாதுவாக

தள்ளிவிட்டிருக்கிறார்கள்.

பண்ணும்

நபாபதல்லாம்”

என்று

(2)

“இந்த

ேமது

கர்த்தர்

பசான்ன இந்த வார்த்ஜதகள், உங்களுக்குப் பிரியமான நபாபதல்லாம்
இஜதச்

பசய்யுங்கள்

என்று

குறிக்கிறதாக

பசய்திருக்கிறார்கள்.
பகாண்ைாட்ைத்ஜத

அவர்கள்

ஒவ்பவாரு
வருைாந்தர

சம்பவமாக

தப்பர்த்தமாக

வருஷமும்

பஸ்கா

அனுசரிக்கிற

யூதர்களும்,

என்னுஜைய சீஷர்களுமாகிய ேீங்கள் எல்லாரும் இந்த சந்தர்ப்பத்ஜத
பகாண்ைாடும்

நபாபதல்லாம்,

பசய்யுங்கள்

என்பஜத

இஜத

(என்ஜன)

இந்த

ேிஜனவு

வார்த்ஜதகள்

கூரும்படி

உண்ஜமயாகக்

குறிக்கின்றன.
6. அஜையாளமான

ஆட்டுக்குட்டி

பகால்லப்பட்டு

பதளிக்கப்பட்ைதினால்

அஜையாளமான

பசல்லப்பட்டு

மூலமாய்

அதன்

அதன்

அஜைந்த

அஜையாளமான

ேிஜனவுகூரும்படி
கிறிஸ்து

விடுதஜல

கூறப்பைவில்ஜல.

அடிக்கடியல்ல

கைந்து

எகிப்திலிருந்தும்,

அஜையாளமான

பலியிைப்பட்டிருக்கிறாநர.

பண்டிஜகஜய

முதற்நபறானவர்கள்

அஜையாளமான

அடிஜமத்தனத்திலிருந்தும்

இரத்தம்

இஸ்ரநவலர்கள்

ஆகிய

இஜவகஜள

ேம்முஜைய

பஸ்காவாகிய

அஜத

வருைந்நதாறும்

ேிஜனவுகூரும்படி

அநத

பஸ்கா

ோளில்

அனுசரிக்க அஜைக்கப்படுகிநறாம்.
7. கர்த்தருஜைய

ராப்நபாைனத்ஜத

பகாண்ைாடுகிறவர்கள்
முன்ேிகழ்ச்சி
அதாவது,

சந்தர்ப்பங்களில்
ஆதாரமாக

அப்படி

ஒன்று

வாரத்தின்

ஒவ்பவாரு
பசய்வதற்கு

ஆதாரமாக
முதல்

“அப்பம்

இருக்கிறதாக

ோளன்று

ஆதி

பிட்குதலில்” பங்கு

கூறுகிறார்கள்.

அந்த

அப்பம்
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நவதாகமத்தில்
கருதுகிறார்கள்.

சஜபயினர்

கூடி

பகாண்ைார்கள்
பிட்குதஜல

ராப்நபாைனத்நதாடு குைப்புவது ஒரு பபரிய தவறாகும்.
ஒரு சாதாரண நபாைனமாக இருந்தது.

வாரமும்

அந்த

என்பஜத

ஞாபகார்த்த
அது பவறும்

8. வாரத்தின்
வந்து

முதல்ோளில்

ஒன்று

நசர்ந்து,

அஜனவரும்
துதித்தலும்,

தங்கள்

நசர்ந்து

ஊைியங்களிலிருந்து

உணவு

அருந்துதலும்,

அனுபவங்கஜள பகிர்ந்து பகாள்ளுதலும் வைக்கம்.

நமலும் வாரத்தின்

முதல்

உயிர்த்பதழுதலின்

ோளில்

ேம்முஜைய

சந்நதாஷத்ஜதக்

கர்த்தருஜைய

பகாண்ைாடுவதற்கு

சந்நதாஷமான

சமூக

ஆதி

சம்பந்தமான

சஜபயில்

இது

ஒரு

பைக்கமாயிருந்தது.

இந்த

பபாதுவான சமூக சம்பந்தமான பைக்கம் சநகாதரத்துவத்தின் கட்டிலும்,
ஐக்கியத்தின்

கட்டிலும்,

இந்ோளிலும்கூை
தங்களது

பிட்கப்பைாத

ஐக்கியத்ஜத

பஸ்காஜவக்

அவர்கஜள

ஒன்று

பராட்டித்துண்ஜை

பதாைங்குகிறார்கள்.

குறிக்கிறதற்கு

நசர்க்க

ஏடுகளில்

உதவியது.

பிட்டு

நவறு

ஆதாரமாக

யூதர்கள்

விதமாக

இது

ஒன்றுமில்ஜல.

இந்த நபாைனம் சம்பந்தமாக திராட்ஜசப்பைரசம் உபநயாகிக்கப்பட்ைதாக
எங்கும்
ேமது

பசால்லப்பைவில்ஜல.
கர்த்தருஜைய

நமலும்

சரீரத்ஜதக்

இங்கு

அப்பம்,

பிட்கப்பட்ை

குறிக்கிறதாகவும்

எங்கும்

பசால்லப்பைவுமில்ஜல.
9. பஸ்கா

ஆட்டுக்குட்டியின்

பதரிவித்தநபாது

பஸ்கா

முக்கியத்துவத்ஜத
கிறிஸ்துவின்

ேிஜறநவறுதல்

பகால்லப்பை

வலியுறுத்திகூறினார்.

இரண்ைாம்

மணவாட்டிசஜப

அவர்தான்

வருஜக

வகுப்பாஜர

கிறிஸ்து

நவண்டியதின்

அவரது

வஜர

மரணத்ஜத

ேிஜனவுகூற

அஜைத்தார்.

அவர்

இராஜ்ைியத்திற்குள்

அவர்களுஜைய பிரநவசம் என்பது அவர்களது எல்லா ேம்பிக்ஜககளும்
முழுஜமயாக
நோக்கத்ஜத
பார்க்கக்
அவர்கள்

ேிஜறவஜைவஜத
அதன்

உண்ஜமயான

கூடுமானால்,
அதிக

குறிப்பதாக

பவளிச்சத்தில்

கிறிஸ்துவினுஜைய

முக்கியத்துவம்

சமயங்களிலும்,

காலங்களிலும்,

முக்கியத்துவம்

இல்லாமலும்

ஆண்டுநதாறும்

ேிகழுகிற

இருக்கிறது.

ஒழுங்கற்ற
ஆசரிப்பஜத

கிறிஸ்தவர்கள்

மரணத்தின்

பகாடுத்து,

அதன்

மற்ற

விதமாகவும்

மதிப்பிற்கு
பவவ்நவறு
குறிப்பான

விட்டுவிட்டு,

பகாண்ைாட்ைத்தில்

அதன்

மனப்பூர்வமாக

நசர்வார்களானால் சந்நதகமில்லாமல் அவர்களுக்கு இது ஒரு பபரிய
ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்.
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10. இந்த

விஷயத்தில்

மரணத்ஜத

கவனம்

பசலுத்துகிறவர்களும்,

“இஜதச்

எைமானுஜைய

பசய்யும்நபாபதல்லாம்

என்ஜன

ேிஜனவுக்கூரும்படி இஜதச் பசய்யுங்கள்” என்று பசான்ன அவருஜைய
விருப்பப்படி

ஆண்டுநதாறும்

கர்த்தருஜைய

ைனங்களில்

இருக்கிறார்கள்.
தஜலக்கும்

ஆசரிக்க

சிறுவகுப்பார்

இப்படிப்பட்ை

(மனதிற்கும்)

பிரியமாயிருக்கிரவர்க்களுமான
உலபகங்கிலும்

பகாண்ைாட்ைம்

விநசஷித்த

இருதயத்திற்கும்,

ஆசீர்வாதங்கஜள

பகாண்டு

வருகிறது.
11. பதய்வக
ீ
நதஜவகளுக்கு சமீ பமாக ோம் இணங்கி வரும்நபாது, ோம்
பபறுகிற ஆசீர்வாதங்களின் அளவு மிகவும் பபருஜம வாய்ந்ததாகவும்
இருக்கிறது.

ேமது

இழுக்கப்படுகிநறாம்.

ஆண்ைவருைன்

இன்னும்

மிகவும்

இந்த வருஷம் ஆசாரிப்பின் ோள் மார்ச் மாதம்

24ம் நததி சாயங்காலம் ஆறு மணிக்குப்பிறகு வருகிறது.
கர்த்தருஜைய

மகா

கூடுவதற்காக

எங்குமுள்ள

ோங்கள்

வருந்திக்

சமீ பமாய்

பலியின்
நகட்டுக்

ஞாபகார்த்தமாக

எல்லா

“இஜதச்

கர்த்தருஜைய

பகாள்கிநறாம்.

ேம்முஜைய
பசய்ய”

ைனங்கஜளயும்

இது

அவருஜைய

மரணத்தின் ஆண்டுவிைா, இந்தப் பண்டிஜகஜய ஆசாரிக்கக் கைநவாம்.
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