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ஆன்லைனில் திருவிருந்து  

 

1 க ொரிந்தியர் 11:23-26, நொன் உங் ளுக்கு ஒப்புவித்தலதக் 

 ர்த்தரிடத்தில் கெற்றுக்க ொண்டடன்; என்னகெனில், 

 ர்த்தரொகிய இடயசு தொம்  ொட்டிக்க ொடுக் ப்ெட்ட அன்று 

இரொத்திரியிடை அப்ெத்லத எடுத்து, 24. ஸ்டதொத்திரம்ெண்ணி, 

அலதப்பிட்டு: நீங் ள் ெொங்கிப் புசியுங் ள், இது 

உங் ளுக் ொ ப் பிட் ப்ெடுகிற என்னுலடய 

சரீரமொயிருக்கிறது; என்லன நிலனவுகூரும்ெடி இலதச் 

கசய்யுங் ள் என்றொர். 25. டெொஜனம்ெண்ணினபின்பு, அெர் 

அந்தப்ெடிடய ெொத்திரத்லதயும் எடுத்து: இந்தப் ெொத்திரம் என் 

இரத்தத்தினொைொகிய புதிய உடன்ெடிக்ல யொயிருக்கிறது; 

நீங் ள் இலதப் ெொனம்ெண்ணும்டெொகதல்ைொம் என்லன 

நிலனவுகூரும்ெடி இலதச் கசய்யுங் ள் என்றொர். 26. ஆல யொல் 

நீங் ள் இந்த அப்ெத்லதப் புசித்து, இந்தப் ெொத்திரத்தில் 

ெொனம்ெண்ணும்டெொகதல்ைொம்  ர்த்தர் ெருமளவும் 

அெருலடய மரணத்லதத் கதரிவிக்கிறீர் ள். 

 

இந்த வசனங்கள் சசறும் சகதியுமான சாலையில் விழுந்த 

லவரத்லதப் ச ான்றலவ. உைக, சரீர, சுயநை, மற்றும் 

உணர்வற்ற மனப் ான்லம மற்றும் நடத்லத ஆகியவற்றின் 

கடுலமயான கண்டனத்தின் நடுவில் அலனத்து சவத 

வசனங்களிலும்  மிக அழகான வலகயில்  ஒன்று 

ககாடுக்கப் ட்டுள்ளது. கண்டனம், உண்லமயில், இந்த 

வசனங்கள் மிகவும் உணர்த்தும்  விதமாக விவரிக்கும் 

விழாலவ கிறிஸ்தவர்களுக்கு கூறுகிறது. 
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ஒரு முக்கியமான அல்ைது சர்ச்லசக்குரிய உண்லமலய 

முன்லவக்கும்ச ாது  வுல் அடிக்கடி கசய்தலதப் ச ாை, 

 வுல் தான் கற்பிப் து அவருலடய கசாந்தக் கருத்து அல்ை, 

ஆனால் சதவனால்  கவளிப் டுத்தப் ட்ட வார்த்லத 

என் லத கதளிவு டுத்துகிறார்.  

 

23 வது வசனத்தின்  தட்டங்களிலிருந்து, ககாரிந்திய 

விசுவாசிகளுக்கு அவர் கசால்ைப்ச ாவது அவர்களுக்குப் 

புதிதல்ை என் லத நாம் அறிசவாம். அவர் ஏற்கனசவ 

அவர்களுக்கு கற்பித்தலத அவர்களுக்கு 

நிலனவு டுத்துகிறார்.  நான் உங்களிடம் ஒப் லடத்தலத 

நான் கர்த்தரிடமிருந்து க ற்சறன். 

 

ககாரிந்தியர் புத்தகம், மற்ற  நற்கசய்திக்கும் முன்ச  

எழுதப் ட்டிருக்கைாம் என்று க ரும் ாைான  ழலமவாத 

அறிஞர்கள் ஒப்புக்ககாள்கிறார்கள். அது உண்லமயாக 

இருந்தால், இங்சக  வுலின் கருத்து  கர்த்தருலடய ச ாஜன 

 ந்தியின்  அம்சங்கலள  ற்றிய  முதல் விவிலிய  திவு 

மற்றும் இசயசுவின் சநரடி சமற்சகாள்கலள உள்ளடக்கியது. 

 

இது சுவிசசஷக் கணக்குகளுடன் முற்றிலும் ஒத்துப்ச ாகிறது, 

ஆனால்  வுலின் கவளிப் ாடு க ரும் ாலும் 

சதவனிடமிருந்து  சநரடியாகப் க றப் ட்டது, மற்ற 

அப்ச ாஸ்தைர்கள் மூைமாக அல்ை ( ைொத்தியர் 1:10-12), 

இங்குள்ள கசாற்கள் கர்த்தரிடமிருந்து  வுலுக்கும்,  பின்னர் 

ககாரிந்தியர்களுக்கும் வந்த  ாரம் ரியத்தின் ஒரு 

சங்கிலிலயப்  ற்றி ச சுகின்றன. 

 

அவர் காட்டிக் ககாடுக்கப் ட்ட இரவில் என்ற வார்த்லதகள்  

வரைாற்று  நிகழ்வுகலள ககாடுக்கிறது, இது விசுவாசிகள் 

 ைருக்குத் கதரியாமல் இருக்கைாம், ஏகனன்றால், 

சுவிசசஷங்கள் எதுவும் இதுவலர எழுதப் டவில்லை.  
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கிறிஸ்தவ ககாண்டாட்டங்களின் மிக அழகான மற்றும் 

அர்த்தமுள்ள காரியம்  இந்த இரவில் சதவன்  

காட்டிக்ககாடுக்கப் ட்டு லகது கசய்யப் ட்ட இரவில் 

நிறுவப் ட்டது.  

 

உைகின் க ால்ைாங்குக்கு  மத்தியில், சதவன்  தனது 

நன்லமலய நிறுவுகிறார்;  சாத்தானின் துன்மார்க்கத்தின் 

மத்தியில், சதவன்  தம்முலடய  ரிசுத்தத்லத நிலை 

நாட்டுகிறார்.  

 

1 க ொரிந்தியர் 11:19, For there must also be factions among 

you, that those who are approved may be recognized among 

you. 

உங் ளில் உத்தமர் ள் இன்னொகரன்று கெளியொகும்ெடிக்கு 

மொர்க் டெதங் ளும் உங் ளுக்குள்டள உண்டொயிருக்  

டெண்டியடத. 

 

இசயசுவின் துசராகம் மற்றும் லகது அவரது கிருல யான 

தியாகம் இன்னும் கதளிவாகிறது.  

 

சாத்தானின் முழுலமயான சமாசமான, சதவ  குமாரலன 

சிலுலவயில் கண்டனம் கசய்ததன் நடுவில், சதவன்  தனது 

முழுலமயான சிறந்தலதச் கசய்தார், அந்த சிலுலவயின் 

மூைம் உைகத்லத மீட் தற்கான இரட்சிப்ல  ஏற் டுத்தினார். 

 

இசயசு தம்முலடய சீஷர்களுடன் சமல் அலறயில்  ஸ்கா 

உணலவக் ககாண்டாடினார் என்றாலும், சுவிசசஷங்கசளா 

 வுலின் கூற்சறா  இங்சக உணவின் அலனத்து 

விவரங்கலளயும் ககாடுக்கவில்லை. புதிய உணலவ, புதிய 

இரவு உணலவ இசயசுவின் அறிமுகப் டுத்தலில்  அவர்கள் 
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கவனம் கசலுத்துகிறார்கள், இது இப்ச ாது  லழயலத 

மீறுகிறது. 

 

 ஸ்கா உணவு, முதல் கப் சிவப்பு திராட்லச இரசம்  மீது 

ஆசீர்வாதத்லத உச்சரித்து, மற்றவர்களுக்கு அனுப்புவதன் 

மூைம் கதாடங்கியது.  

 

உணவின் ச ாது நான்கு கப் திராட்லச இரசம் சுற்றி வந்தது.  

 

‘கிடுஷ்’ என்று முதல் சகாப்ல  அலழக்கப் டும், அது 

குடிக்கப் ட்டதாய் இருக்கும்  ‘Kiddush’ was drunk, ஒரு  ழ 

கிண்ணத்தில்  சதாய்த்த கசப் ான மூலிலககள் 

சாப்பிடப் ட்டு,  ஸ்கா  ண்டிலகயின் அர்த்தத்தில் ஒரு 

கசய்தி வழங்கப் ட்டது.  

 

பின்னர் ஒரு  ாடலின் முதல்  குதி, the ‘Hallel’ (which means 

“praise” and is related to hallelujah, “Praise the Lord”), 

 ாடப் ட்டது.  

 

The ‘Hallel’ is comprised of சங்கீதம் 113–118, and ெொடிய முதல் 

ெகுதி கெொதுெொ  113 மற்றும் 114 ஆகும்.  

 

இரண்டாவது சகாப்ல  கடந்து கசல்லும் ச ாது, ச சு வர்  

புளிப்பில்ைாத அப் த்லத  சுற்றி உள்ளத பிறருக்கு 

ககாடுப் ார். பின்னர் வறுத்த  லியிடப் ட்ட 

ஆட்டுக்குட்டிலயக் ககாண்ட நன்றாக சலமத்த  உணவு 

சாப்பிடப் ட்டது.  

 

மூன்றாவது சகாப்ல , பிரார்த்தலனக்குப் பிறகு, பின்னர் 

நிலறசவற்றப் ட்டது மற்றும் மீதமுள்ள hallel ஹாகைல் 

 ாடப் ட்டது.  
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வரவிருக்கும் ராஜ்யத்லத ககாண்டாடிய நான்காவது 

சகாப்ல , புறப் டுவதற்கு முன்ச  உடனடியாக குடிக்க 

 டும். 

 

 இது இசயசு ஆசீர்வதித்த மூன்றாவது சகாப்ல யாகும், அது 

திருவிருந்து  சகாப்ல யாக மாறியது. 

 

லூக் ொ  22:20, டெொஜனம்ெண்ணினபின்பு அெர் அந்தப்ெடிடய 

ெொத்திரத்லதயும் க ொடுத்து: இந்தப் ெொத்திரம் உங் ளுக் ொ ச் 

சிந்தப்ெடுகிற என்னுலடய இரத்தத்தினொைொகிய புதிய 

உடன்ெடிக்ல யொயிருக்கிறது என்றொர். 

 

இசயசு எச்சரிக்லக, கண்டனம், அறிவுறுத்தல் ச ான்ற சிை 

சுருக்கமான வார்த்லதகலளக் ககாடுத்த பிறகு. (லூக் ொ 22: 21–

38) 

 

ஒரு  ாடலைப்  ாடுவதன் மூைம் உணவு முடிந்தது (மத்டதயு  

26:30). 

 

இசயசு நன்றி கதரிவித்தச ாது, அலத பிட்டார். In the Greek 

had given thanks is a participle of ‘eucharisteo’, from 

which we get Eucharist, the name by which some 

Christians refer to the Lord’s Supper. 
 

யாத்திராகமத்லத பிரதிநிதித்துவப் டுத்திய அப் ம் 

இப்ச ாது சமசியாவான இசயசு கிறிஸ்துவின் உடலைக் 

குறிக்கும். யூதர்களின் மனதில் உடல் அவரது உடல் 

மட்டுமல்ை, முழு ந லரயும் குறிக்கிறது. இசயசுவின் உடல் 

அவருலடய முழு அவதார வாழ்க்லகயின் க ரும் 

மர்மத்லதயும், அவருலடய முழு ச ாதலனலயயும், 
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ஊழியத்லதயும், கிரிலயலயயும்  குறிக்கிறது,  அவர் இருந்த 

அலனத்துசம, அவர் கசய்த அலனத்துசம. 

 

‘For you’ ‘இது உங்களுக்காக’ எல்ைா சவதத்திலும் மிக 

அழகான இரண்டு கசாற்கள்.  இசயசு தனது சரீரத்லத  

ககாடுத்தார், அவலர விசுவாசிக்கிற  நமக்காக, அவருலடய 

முழு அவதார வாழ்க்லக. “நான் உங்களுக்காக ஒரு மனிதனாக 

ஆசனன்; நான் உங்களுக்கு நற்கசய்திலயக் ககாடுத்சதன்; 

நான் உங்களுக்காக  ாடுகள்  ட்சடன்; நான் உங்களுக்காக 

மரித்சதன்.”  

 

நம்முலடய கிருல யான, அன் ான, மகத்தான, இரக்கமுள்ள 

சதவன்  அவதாரம் எடுத்தார், அவருக்காக அல்ை, நமக்காக.  

ஒரு ந ர் அந்த தியாகத்தின்  ைலன நிராகரிப் தும், 

க றுகிறதும்   அவருலடய விருப் ம்; ஆனால் இசயசு அலத 

உருவாக்கி ஒவ்கவாரு ந ருக்கும் வழங்குகிறார்.  

விடுவிக்கப் டும் அலனவருக்கும் அவர் மீட்கும் கிரயத்லத  

கசலுத்தினார். 

 

வீட்டு வாசல்களிலும் நிலைக்கால்களிலும்  பூசப் ட்ட 

ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்லத பிரதிநிதித்துவப் டுத்திய 

சகாப்ல  இப்ச ாது சதவ  ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்லத 

பிரதிநிதித்துவப் டுத்த வந்தது, இது உைகின் இரட்சிப்புக்காக 

சிந்தப் ட்டது.  

 

 லழய உடன் டிக்லக மனிதர்கள்  வழங்கிய விைங்குகளின் 

இரத்தத்தால் மீண்டும் மீண்டும் அங்கீகரிக்கப் ட்டது;  

ஆனால் புதிய உடன் டிக்லக இசயசு கிறிஸ்துவின் 

இரத்தத்தால் ஒருமுலற அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

எபிடரயர்  9:28, கிறிஸ்துவும் அடந ருலடய ெொெங் லளச் 

சுமந்து தீர்க்கும்ெடிக்கு ஒடரதரம் ெலியிடப்ெட்டு, தமக் ொ க் 
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 ொத்துக்க ொண்டிருக்கிறெர் ளுக்கு இரட்சிப்லெ அருளும்ெடி 

இரண்டொந்தரம் ெொெமில்ைொமல் தரிசனமொெொர். 

 

சதவசன  வழங்கியுள்ளார்.   லழய விடுதலை 

எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு மட்டுசம.  

 

எனசவ, இசயசு சகாப்ல லய எடுத்து, இது என் 

இரத்தத்தினால் ஆன புதிய உடன் டிக்லக என்று கூறினார். 

இது ஏசதா புதிது என்று  ார்க்க அல்ை, இது கிரிலயலய 

கிருல யால் மாற்றும் உடன் டிக்லக என்று அறிய 

சவண்டும்.  that it was a covenant of grace replacing one of works. 

 லழய ஏற் ாடு நிழல்கள் சுட்டிக்காட்டிய   உடன் டிக்லக 

இது தான் .  

 

புதிய விடுதலை என் து,  

➢  ாவத்திலிருந்து இரட்சிப்பு,  

➢ மரணத்திலிருந்து ஜீவனுக்கு,  

➢ சாத்தானின் ஆதிக்கத்திலிருந்து சதவ ராஜ்யத்திற்கு. 

 

 ஸ்கா கர்த்தருலடய திருவிருந்தாக  மாற்றப் ட்டது. நாம் 

இப்ச ாது அப் ம்  சாப்பிடுவது திராட்லச இரசம் குடிப் து,  

கசங்கடல்   மற்றும் யாத்திராகமத்லத  நிலனக்க  இல்லை,  

ஆனால் சிலுலவ  மற்றும் இரட்சகலர  நிலனவு கூறசவ. 

 

இது நம்முலடய கர்த்தருலடய உதடுகளிலிருந்து ஒரு 

கட்டலளயாக இருக்கிறது,  என் நிலனவாக இலத 

கசய்யுங்கள் என்று. கர்த்தருலடய திருவிருந்துக்கு 

 ங்சகற் து, விசுவாசிகளுக்கு ஒரு விருப்  சதர்வு  இல்லை. 

திருவிருந்லத கதாடர்ந்து நாம்  ங்கு ககாள்ள சவண்டும்,  

நாம் நிலனவு ககாள்ள சவண்டிய சதவனுக்கு 

உண்லமயுள்ளவர்களாக  இருக்க. கர்த்தருலடய விருந்து 
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 ங்சகற்காமல் இருப் து  கீழ் டியாலம மட்டுமல்ை  அது  

ஒரு  ாவம். 

 

எபிகரயர் ஏசதா ஒன்லற நிலனவில் ககாள்ள சவண்டும் 

என்று அலத கசய்தார்கள். உண்லமயிசைசய நிலனவில் 

ககாள்ள சவண்டும் என் து  மனதில் மீண்டும் அசத 

நிலைக்கு  கசல்ை சவண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்லவ அல்ைது 

அனு வத்தின் உண்லமயான மற்றும் முக்கியத்துவம் 

ஆகியவற்றின் க ரும் குதிலய நிலனவு கூற  சவண்டும் 

முடிந்த வலரயில்.  

 

இசயசு கிறிஸ்துலவ நிலனவு டுத்தவும், சிலுலவயில் 

அவருலடய தியாகமும் அவருடன் அவருலடய வாழ்நாள் 

சவதலன, துன் ம், மரணம் ஆகியலவ மனிதரீதியாக 

நிலனவு கூறுவது. நாம் கர்த்தருலடய திருவிருந்தில்  

 ங்சகற்கும்ச ாது, மீண்டும் ஒரு தியாகத்லத நாம்  

வழங்கவில்லை! நாம்  ஒருமுலற-அலனவருக்கும் 

கசய்யப் ட்ட  ஒரு தியாகத்லத நிலனவு கூறுகிசறாம், 

அவருக்கு  கீழ்ப் டிதலுக்கான சசலவக்கு நம்லம 

மறுசீரலமக்கிசறாம். 

 

நீங்கள் இந்த அப் ம்  சாப்பிட மற்றும்  ானத்தில்   ங்கு 

perum.ச ாது  என அடிக்கடி, அவர் வரும் வலர அவரின்  

மரணத்லத அறிவிக்கிறீர்கள்.  

 

கிறிஸ்துவின் மரணத்லத நாம் நிலனவு டுத்துவதற்கும், நாம்  

மனலத அதற்கு  ககாண்டுவருவதற்கும் தயாராக 

இருக்கிசறாம் என அடிக்கடி கூறுகிசறாம். எந்த காை அளவும்  

ககாடுக்கப் டவில்லை, ஆனால் அது ஒரு நிரந்தர விருந்து.  

இது உைக மக்களுக்கான ஒரு பிரகடனம் ஆகும். நம்முலடய 

சதவன்  அல்ைது அவருலடய இரத்தத்லத குறித்து நாம் 

கவட்கப் டுவதில்லை என்று  உைகத்திற்கு ஒரு சாட்சி. 
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திரு விருந்தின்  ஒரு நிலனவூட்டைாக, அவர் வரவிருக்கும் 

வலரயில், அவருலடய மரணத்லத பிரகடனம் கசய்வதாக 

அவர் கசால்கிறார். நாம் அவருடன் இருக்கும் நாளுக்கு,  

முன்னால் நம்லம எதிர் ார்த்து உதவுகிறது. இது அவரது 

தற்ச ாலதய வாழ்க்லக மற்றும் அவரது எதிர்காை திரும்  

வருதல் குறித்து  ஒரு ககாண்டாட்டம். 

 

அந்த நிலனவு கூறுதலில்  அதிகம் காரியங்கள் உள்ளன. 

 

 ஒரு விசுவாசி கர்த்தருலடய  ந்திக்கு  வரும்ச ாது,  

 

✓  சிலுலவயில் கிறிஸ்துவின் கிரிலயலய  அவர் 

நிலனவு கூர்ந்தார் (11:25),  

✓  அவர் கிறிஸ்துவின் ஆவிக்குரிய  பிரசன்னத்தில் 

ஐக்கியத்தில்   ங்சகற்கிறார், உடல் ரீதியாக அல்ை 

(10:16),  

✓  ரிசுத்தவான்கசளாடு ஐக்கியம் ககாள்கிறார்கள் 

(10:17),  

✓ அவர்  ரிசுத்தத்தில் ஆராதிக்கிறார்  (10:20–22),  

✓ கிறிஸ்துவுக்குள் இரட்சிப்ல   லறசாற்றுகிறார் 

(11:24–25),  

✓  அவர் கர்த்தருலடய வருலகலய எதிர் சநாக்குகிறார்  

(11:26) and  

✓ வருகிற இராஜ்யத்லத எதிர் ார்க்கிறார்  (Mமத்சதயு  

26:29). 
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வீட்டில் எப்ெடி கசய்ெது? 

 

சநாய்வாய்ப் ட்ட ந ர்கள் வீட்டிசைசய நிறுவிருந்து எடுக்க  

ககாள்ள அனுமதிக்கப் ட்ட சிை பிரிவுகள் உள்ளன.  ஒன்று 

அது மதகுருமார்களால் அல்ைது அவர்களால் 

வழங்கப் ட்டது. 

 

அந்த ந ர் குணமலடந்தவுடன் அவர் அலத எடுக்க சல க்கு  

வருவார். 

 

திரு விருந்து  எடுத்துக்ககாள்வது அல்ைது வீட்டில் சதவ 

 ந்திலய எடுப் து    ற்றி  ை ஆண்டுகளாக விவாதம் நடந்து 

வருகிறது. 

 

நாம் கடந்து வருவது ஒரு அசாதாரண சநரம். 

 

சிை பிரிவுகள் வீட்டிசைசய  ந்தி  எடுப் தற்கு முற்றிலும் 

எதிரானலவ, இன்னும்  ைர் ஆதரவாக உள்ளனர். 

 

 ஸ்கா என் து ஒரு ககாண்டாட்டம் மற்றும் யூத மக்களுக்கு 

ஆராதிக்கும் ஒரு காரியம். 

 

கிறிஸ்தவர்கள் திரு விருந்து  க றுவது ஆராதலன  மற்றும் 

கர்த்தராகிய இசயசு கிறிஸ்துவின் கட்டலளகளுக்குக் 

கீழ்ப் டிவது. 

 

இப்ச ாது நாம்  வீட்டிற்குள் அடங்கி இருக்கிசறாம் .  

சமற்கண்ட உண்லமலய அறிக்லக  குடும் மாக நாம் இலத 

எடுத்துக் ககாள்ளைாம். 
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1 க ொரிந்தியர் 11:27, இப்ெடியிருக் , எென் அெொத்திரமொய்க் 

 ர்த்தருலடய அப்ெத்லதப் புசித்து, அெருலடய ெொத்திரத்தில் 

ெொனம்ெண்ணுகிறொடனொ, அென்  ர்த்தருலடய சரீரத்லதயும் 

இரத்தத்லதயும் குறித்துக் குற்றமுள்ளெனொயிருப்ெொன். 

 

இது அ ாத்திரமாய்  ங்கு க றுவது  ற்றி   ச சுகிறது. 

 

அலத ஏசதா க ாதுவான விஷயமாக கருதுவது. 

கவனக்குலறவு, க ாருத்தமற்ற தன்லம, அைட்சியத்துடன் 

நடந்துககாள்வது, அறிக்லக கசய்யப் டாத   ாவத்துடன் 

வருவது, சமசைாட்டமான அணுகுமுலறகளுடன் வருவது.   

 

நாம் அலனவரும் தகுதியற்ற  ாவிகள்.  நாம்  இங்கு ச சுவது 

இதுவல்ை.  

 

அதனால்தான் நாம் மன்னிப்புக்காக கர்த்தருக்கு 

நன்றியுணர்லவ காட்டுகிசறாம். இது கர்த்தருலடய  ந்தி  ஒரு 

சமசைாட்டமான மற்றும் உன்னத  முலறயில்  ங்சகற்க 

வருகிசறாம் .  

 

எனசவ, குடும் மாக ஒன்றாக சசர்ந்து  மற்றும் கிறிஸ்துவின் 

அன்ல  ககாண்டாடுங்கள். அது ஒரு யூத ககாண்டாட்டமாக 

இருந்ததால், சாப்பிட  கராட்டி மற்றும் திராட்லசரசம் ஐ 

இசயசு எடுத்தார் . 

 

நீங்கள் ஒரு கராட்டி மற்றும் திராட்லச ரசம்  க ற முடிந்தால் 

க றுங்கள், இல்லைகயன்றால்  ககாண்டாட 

கிலடக்கக்கூடிய ஒன்லறப்  யன் டுத்துங்கள். 

 

 

 

 


