
தூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழாத் திருப்ெலி  

மூன்றாம் ஆண்டு  

திருப்ெலி முன்னுரை 

இறை இயேசுவில் அன்பார்ந்த இறைமக்களுக்குத் தூே ஆவி பபருவிழா 
மற்றும் திருஅறவேின் பிைந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். அன்று திருத்தூதர்கள் 
அறைவரும் தூே ஆவிேின் வருறகக்காக மாடிேறைேில் கூடிேிருந்தது 
யபான்று இன்று நாம் அறைவரும் தூய் ஆவி பபருவிழாறவக் பகாண்டாட 
ஆலேத்தில் ஒருமைதாய் கூடியுள்ய ாம்.  

அன்று திருத்தூதர்கள் ஒரு மைதாய் கூடி பெபித்தார்கள். தூே ஆவிேின் 
வல்லறமறேப் பபற்றுக் பகாண்டார்கள். இயேசுறவப் யபால் தங்களுக்கும் 
துன்பம் ஏற்படுயமா என்று பேந்து மறைந்திருந்த அவர்கள் பேம் நீங்கி 
இயேசுறவப் பற்ைி அைிவிக்கத் துணிவுடன் பென்ைைர். எதிர்கால பேம் 
நீங்கிேது. தாங்கள் கண்டதும் யகட்டதுமாை கடவு ின் மாபபரும் 
அைிவிக்காமல் தங்க ால் பெேல்கற  இருக்க முடிோது என்ை நிறலக்கு 
வந்தைர். ஆவிோரின் உடைிருப்பால் தங்கற  மைந்தைர். இந்த ஆவிோரின் 
தூண்டுதலால் நாம் கடவுற  அப்பா! தந்தாய்! எை அறழக்கும் உரிறமப் 
பபற்றுள்ய ாம். அதைால் நாம் கடவுளுக்கு ஏற்புறடேவர்கள் 
ஆக்கப்படுகின்யைாம்.  

இயேசு தமது ெீடர்கற த் திக்கற்ைவர்க ாக விட்டுவிடாமல் 
உங்களுக்பகை ஒரு துறணோ றை அனுப்புயவன் என்ை வாக்றக 
நிையவற்றுகிைார். இந்தத் துறணோ யை நமக்கு எல்லாவற்றையும் கற்றுத் 
தருவார். நமது திருமுழுக்கின் வழிோகவும் நாம் பபற்றுக் பகாண்ட ஆவிேின் 
ஆற்ைலிைால் கடவுற  நம் துறணோகக் பகாண்டு பி வுகள் பிணக்குகற  
மைந்து நல்லுலகு பறடக்கும் ெமூகமாக கடவுளுக்கு உகந்த வாழ்வு வாழ வைம் 
யவண்டி இப்பலிேிைில் இறணயவாம். 

முதல் வாசக முன்னுரை:  திருத்தூதர் ெணிகள் 2:1-11 

தூே ஆவிோரின் அருள்பபாழிறவப் பபற்றுக் பகாண்ட திருத்தூதர்கள் 
தங்கள் நிறலேிலிருந்து துணிச்ெல் பபற்று, தூே ஆவிோல் நிைப்பப் பபற்று 
துணிச்ெயலாடும், பகாள்றகப் பிடிப்யபாடும் இயேசுவின் நற்பெய்திறேப் 
யபாதித்தைர். அேல்பமாழிக ில் யபெிைர். பிைரின் பமாழிகற ப் புரிந்து 



பகாண்டைர். நாமும் இத்தறகே துணிவிறைப் பபை அறழக்கும் முதல் 
வாெகத்திற்குச் பெவிமடுப்யபாம். 

 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை: உரைாரையர் 8: 8-17 

  இன்றைே இைண்டாம் வாெகத்தில் தூே ஆவிறேப் பபற்றுக் 
பகாண்டவர்கள் பபறுகின்ை இறைவல்லறமறேப் பற்ைி பவுலடிோர் 
குைிப்பிடுகின்ைார். தூே ஆவிேின் வல்லறமோல் கிறடக்கப் பபறுபறவ 
நற்பெய்திக்கு ொன்று பகரும் துணிவும் கிைிஸ்துவுக்கு உகந்த வாழ்வு வாழும் 
நிறல ஆகிேவற்றைப் பபற்று கடவுள் அ ிக்கும் உரிறமப்யபற்ைிறை 
அறடந்திட அறழக்கும் வாெகத்திற்கு பெவிமடுப்யபாம்.  

 

ைன்றாட்டுக்கள்: 

ெதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் ைன்றாட்ரடக் ரகட்டருளும். 

1. எங்கய ாடு என்றும் இருந்து எங்கற  வழிநடத்தி வரும் வள் யல எம் 
இறைவா!  

எம் திருஅறவறே வழிநடத்தும் திருந்தந்றத, ஆேர்கள், குருக்கள், 
கன்ைிேர், பபாதுநிறலேிைர் அறைவரும் இறைேைறெ அைிவிக்கும் 
தீபங்க ாய் இவ்வுலகில் வாழவும், அவைது விழுமிேங்கற  வாழ்ந்து 
காட்டிடும் ெீடர்க ாய் இருக்கத் யதறவோை அருற ப் பபாழிந்திட 
யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாகின்யைாம். 

2. அப்பா! தந்றதயே! என்ைறழக்கும் உரிறமறே எமக்குத் தந்தவயை எம் 
இறைவா!  

எங்கள் நாட்றட ஆளும் தறலவர்கள் ெமூக நீதிக்குக் குைல் பகாடுக்கும் 
மைப்பாங்கு உறடேவர்க ாயும் அல்லலுறும் மக்கற  அைணாக இருந்து 
பாதுகாத்திடும் நல் உள் ம் தந்திட யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகியைாம். 

3. ஆற்ைலின் இறைவா! எம் குடும்பங்கற  உம் பாதம் ெமர்ப்பிக்கின்யைாம். 
தூே ஆவிேின் வல்லறமறேப் பபாழிந்து திருத்தூதர்களுக்குத் துணிவிறைத் 



தந்தது யபால, எம் குடும்ப அங்கத்திைர் ஒவ்பவாருவருக்கும் உம் ஆவிேின் 
வைங்கற யும் கைிகற யும் நிைப்பிட யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

4. நன்பகாறட வள் யல எம் இறைவா! 

இன்றைே இ ம் உள் ங்கற க் கண்யணாக்கிப் பாரும். அவர்கள் 
இச்ெமூகத்தில் தீறமறே பவல்பவர்க ாகவும் நன்றம பெய்ே ஆர்வம் 
உள் வர்க ாகவும் நீர் அ ிக்கும் ஆவிேின் வல்லறமறேப் பபற்று மகிழ்ந்து 
என்றும் நிறைவு பபற்று வாழவும் அருள்தை யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகியைாம். 

 

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

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 மைாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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