
தூய ஆவி ஞாயிறு - இரண்டாம் ஆண்டு  

 

திருப்பலி முன்னுரை 

பிரியமுள்ளவர்களள! பபருவிழாக் பகாண்டாட்டத்திற்கு 
மகிழ்வுடளே வரளவற்கின்ள ாம். 

அற்புதமாே பகாண்டாட்டம். 

தூய, திரு ஆவியின் பபருவிழாக் பகாண்டாட்டம், திரு அவவயின் 
பி ந்தநாள் பகாண்டாட்டம் என்று ப ால்லப்படுகின் து. திருஅவவயின் 
பி ந்தநாளிளலளய மூன் ாம் ஆளாகிய தூய ஆவிவய நம்மீது 
பபாழிந்து, நம்வம  த்தியத்தின் பாவதயில் வழிநடத்துகின் ார் நம் 
ஆண்டவராகிய இளயசுகி ிஸ்து. இதோளலளய நாம் திரு அவவயின் 
அங்கமாக ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட அந்த திருமுழுக்கு அருட் ாதேக் 
பகாண்டாட்டத்தின் ளபாது, நம்மீது தூய ஆவியின் அபிளேகத்வத தந்து, 
நம்வம புதுப்பவடப்பாக்கிோர். 

நாம் எத்தவகயவர்களாக இருந்தாலும், ஆவியிோல் நாம் 
ஒன் ிவைந்தால், ஒத்த தன்வம நமதாகும் என்பதுளவ உண்வம. ஒளர 
உயிர்மூச்சு, ஒளர திருமுழுக்கு, ஒளர தூய ஆவி, ஒளர கிண்ைம், அவர் 
ஒருவளர ஆண்டவர், அவளர பம ியாவுமாவார். 

பலர் கூடியிருந்த ளநரத்தில் அருளப்பட்ட ஆவியின் 
வல்லவமயால், திருத்தூதர்கள் ளப ியவத தங்களது ப ாந்த 
பமாழியிளலளய ளகட்டு புரிந்து பகாண்டார்கள் என்றும், உடல் ஒன்ள , 
அவவ பல உறுப்புக்களால் ஆோலும், அதுளபால, நாம் பலராயினும், 
ஒன் ாய் இருப்பதற்காகளவ ஆவியாேவர் நம்மீது பபாழியப்பட்டுள்ளார் 
என்று பவுல் அடிகளார் விளக்குகின் ார். 

உலகிளல நாம் ஆவியின் அபிளேகத்தால் தூய்வமயாக்கப்பட்டு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளளாம் என் ால், அதற்காே காரைம், எப்படி 
தந்வதயிோல், இளயசு கி ிஸ்து அனுப்பப்பட்டு உலகு மீட்பு காைச் 
ப ய்தாளரா, அதுளபாலளவ நாமும் அனுப்பட்டுள்ளளாம். பி வர 



மன்ேித்து, ஏற்று, அன்பு ப ய்து, அவர்கவள புேிதர்களாக, நாம் நம்வம 
புேிதமாக்கிக் பகாள்வது அவ ியமாேதாகும். 

இந்த நல்ல பபருவிழாவிளல, மீண்டும் அந்த தூய ஆவியின் 
அபிளேகத்தால் நம்வம புேிதமாக்கிக் பகாள்ள முற்படுளவாம். 

 அவேவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள்! 

நம்வம தூய்வமயாக்கிக் பகாள்ள பாவங்கவள ஏற்று, மேம் 
வருந்தி, மன்ேிப்பு ளகட்டு, பலியிளல பங்ளகற்ளபாம். 

 

முதல் வாசக முன்னுரை:  திருத்தூதர் பணிகள் 2:1-11 

 ஆவிக்குரியவர்களள, இன்வ ய முதல் வா கம், அன்வே மரியா 
ளமலும், திருத்தூதர்கள் மீதும் தூய ஆவி இ ங்கி வந்த நிகழ்வவ 
எடுத்துவரக்கி து. தூய ஆவியால் ஆட்பகாள்ளப்பட்ட  ீடர்கள், 
திருத்தூதர் ளபதுருவின் தவலவமயில் நற்ப ய்திவயப் 
பவ  ாற்றுவவதயும், அவர்கள் பல்ளவறு பமாழிகளில் ளபசுவவதக் 
ளகட்டு மக்கள் வியப்பவடவவதயும் இங்கு காண்கிள ாம். தூய 
ஆவியாரின் ஆலயங்களாக வாழ அவழக்கப்பட்டுள்ள நாம், ஆவிக்குரிய 
ப யல்களில் ஆர்வமாக ப யல்பட வரம் ளவண்டி இந்த வா கத்திற்கு 
கவேமுடன் ப வி பகாடுப்ளபாம். 

 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை: கலாத்தியர் 5:16-25 

  ஆவிக்குரியவர்களள, இன்வ ய இரண்டாம் வா கம், தூய 
ஆவியாரின் கேிகவளப் பற் ி ளபசுகி து. ஊேியல்பின் இச்வ கவள 
விலக்கி, தூய ஆவியின் கேிகவள  விவளவிப்பவர்களள இளயசுவுக்கு  
உரியவர்கள் என்று திருத்தூதர் பவுல் கூறுகி ார். ஆவியாேவரின் வழி 
காட்டுதல்படி வாழும் வரம் ளவண்டி இந்த வா கத்திற்கு கவேமுடன் 
ப விபகாடுப்ளபாம். 

 



மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ககட்டருளும். 

துவையாளவர தந்த தூயவளர இவ வா! திருஅவவயின் அன்பர்கள் 
யாவவரயும் அர்ச் ித்து, புேிதப்படுத்தி, ஆ ீர்வதித்து, ஒருங்கிவைக்கும் 
 க்தியாக அவர்கள் உருபவடுக்க, அருள்தர இவ வா உம்வம 
மன் ாடுகின்ள ாம். 

 

துவையாளவர தந்த தூயவளர இவ வா! ஆள்ளவார் யாவவரயும் 
ஆ ீர்வதித்து, புேிதப்படுத்தி, அவர்கள், மக்கவள  ிவதத்து ஆளும் யுக்திவய 
வகவிட்டு, ஒருங்கிவைக்கும் உண்வமயுள்ள தவலவர்களாக வாழ்ந்திட, 
அருள்தர இவ வா உம்வம மன் ாடுகின்ள ாம். 

துவையாளவர தந்த தூயவளர இவ வா! பலியிளல பங்ளகற்கும் நாங்கள் 
பலவற் ில் ளவறுபட்டிருந்தாலும், ஒளர ஆவியிோல் அர்ச் ிக்கப்பட்டவர்கள், 
ஒளர திருமுழுக்கிோல் புேிதப்பட்டவர்கள் என்  மேஉைர்விளல ஒன்றுபட்டு 
பயைிக்க, அருள்தர இவ வா உம்வம மன் ாடுகின்ள ாம். 

துவையாளவர தந்த தூயவளர இவ வா! எம்முவடய 
குழந்வதகளுக்கும், கற்று தருளவாருக்கும், ஆவியின் வரங்களாகிய ஞாேம், 
புத்தி, அ ிவு ளபான் வவகவள நிவ வாக தந்தருள இவ வா உம்வம 
மன் ாடுகின்ள ாம். 

துவையாளவர தந்த தூயவளர இவ வா! பிரிவிவேக்கு 
துவைளபாளவாவர, ஆவியின் வல்லவமயிோல் பதாட்டு, புேிதப்படுத்தி, 
அர்ச் ித்து, தங்களது வழிகவள திருத்திக் பகாண்டு, உம்வழிநடந்து, ஒளர 
ஆயன், ஒளர மந்வத என்  நிவல உருவாகிட உவழக்க, அருள்தர இவ வா 
உம்வம மன் ாடுகின்ள ாம். 
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