
தூய ஆவியானவரின் விழா 

 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

தூய ஆவியின் தூண்டுதலால் அவர்கள் ஒவ்வவாருவரும் பேசத் 

வதாடங்கினார்கள். 

திருத்தூதர் ேணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்     2:1-11 

பெந்தக்க ோஸ்து என்னும் நோள் வந்தகெோது அவர் ள் எல்லோரும் 

ஒகே இடத்தில் கூடியிருந்தோர் ள். திடீபேன்று ப ோடுங் ோற்று வீசுவது 

கெோன்று ஓர் இரேச்சல் வோனத்திலிருந்து உண்டோகி, அவர் ள் 

அமர்ந்திருந்த வீடு முழுவதும் ஒலித்தது. கமலும் பநருப்புப்கெோன்ற 

பிளவுற்ற நோவு ள் ஒவ்பவோருவர் கமலும் வந்து அமர்ந்தரத அவர் ள் 

 ண்டோர் ள். அவர் ள் அரனவரும் தூய ஆவியோல் 

ஆட்ப ோள்ளப்ெட்டனர். தூய ஆவியின் தூண்டுதலோல் அவர் ள் 

ஒவ்பவோருவரும் பவவ்கவறோன பமோழி ளில் கெசத்பதோடங்கினோர் ள்.  



 அப்பெோழுது வோனத்தின் கீழுள்ள அரனத்து நோடு ளிலுமிருந்தும் 

வந்திருந்த இரறப்ெற்றுள்ள யூதமக் ள் எருசகலமில் தங்கியிருந்தனர். 

அந்த ஒலிரயக்க ட்டுக் கூடிய திேளோன மக் ளுள் ஒவ்பவோருவரும் தம் 

பசோந்த பமோழி ளில் அவர் ள் கெசக்க ட்டுக் குழப்ெமரடந்தனர். 

எல்கலோரும் மரலத்துப்கெோய், "இகதோ கெசுகின்ற இவர் ள் அரனவரும் 

 லிகலயர் அல்லவோ? அவ்வோறிருக்  நம்முரடய தோய்பமோழி ளில் 

இவர் ள் கெசுவரத நோம் ஒவ்பவோருவரும் க ட்ெபதப்ெடி?" என 

வியந்தனர். ெோர்த்தரும், கமதியரும், எலோமியரும், பமசப்பெோத்தோமியோ, 

யூகதயோ,  ப்ெகதோக்கியோ, கெோந்து, ஆசியோ ஆகிய நோடு ளில் 

வோழ்கின்றவர் ளும், பிரிகியோ, ெம்பிலியோ, எகிப்து, சிகேன் ந ரேயடுத்த 

லிபியோவின் ெகுதி ளில் வோழும் மக் ளும் உகேோரமயிலிருந்து வந்து 

தங்கியிருந்தவர் ளும், யூதரும், யூதம் தழுவிகயோரும் கிகேக் ரும், 

அகேபியரும் ஆகிய நோம் நம்பமோழி ளிகல  டவுளின் மோபெரும் 

பசயல் ரள இவர் ள் கெசக்க ட்கிகறோகம! "என்றனர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

ேதிலுறைப் ோடல்  திோ 104: 1ab,24ac.29bc-30.31,34 (ேல்லவி:30) 

ேல்லவி: ஆண்டவபை,உம் ஆவிறய அனுப்பி, மண்ணகத்தின் முகத்றதப்  

புதுப்பிக்கின்றீர். 

அல்லது : அல்பலலூயா! 

1ab என் உயிகே! ஆண்டவரேப் கெோற்றிடு! என்  டவுளோகிய  

ஆண்டவகே! நீர் எத்துரை கமன்ரமமிக் வர்!  



24ac ஆண்டவகே! உம் கவரலப்ெோடு ள் எத்தரை எத்தரை! பூவுல ம்  

உம் ெரடப்பு ளோல் நிரறந்துள்ளது …….ேல்லவி  

 

29bc நீர் அவற்றின் மூச்ரச நிறுத்திவிட்டோல், அரவ மோண்டு மறுெடியும்  

புழுதிக்க  திரும்பும். 

30  உமது ஆவிரய நீர் அனுப்ெ, அரவ ெரடக் ப்பெறுகின்றன;  

மண்ை த்தின் மு த்ரதப் புதுப்பிக்கின்றீர். …….ேல்லவி  

 

31  ஆண்டவரின் மோட்சி என்பறன்றும் நிரலத்திருப்ெதோ ! அவர் தம்  

பசயல் ரளக் குறித்து மகிழ்வோேோ !  

34  என் தியோனப் ெோடல் அவருக்கு உ ந்ததோய் இருப்ெதோ ! நோன்  

ஆண்டவரில் மகிழ்ச்சி ப ோள்கவன்.    …….ேல்லவி  

 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

நாம் எல்பலாரும் ஒபை தூய ஆவியால் ஒபை உடலாய் இருக்கும்ேடி 

திருமுழுக்கு வேற்பைாம். 

திருத்தூதர் ேவுல் வகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்          12: 3b-7. 12-13 

சபகாதைர் சபகாதரிகபே,  

தூய ஆவியோல் ஆட்ப ோள்ளப்ெட்டடவேன்றி கவறு எவரும் 

"இகயசுகவ ஆண்டவர்" எனச் பசோல்ல முடியோது. இரத நீங் ள் பதரிந்து 

ப ோள்ள கவண்டும்.  
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அருள்ப ோரட ள் ெலவர  உண்டு; ஆனோல் தூய ஆவியோர் 

ஒருவகே. திருத் பதோண்டு ளும் ெலவர  உண்டு; ஆனோல் ஆண்டவர் 

ஒருவகே. பசயல்ெோடு ள் ெலவர  உண்டு; ஆனோல்  டவுள் ஒருவகே. 

அவகே எல்லோரிடமும் எல்லோவற்ரறயும் பசயல்ெடுத்துெவர்.  பெோது 

நன்ரமக் ோ கவ தூய ஆவியோரின் பசயல்ெோடு ள் ஒவ்பவோருவரிலும் 

பவளிப்ெடுகிறது.  

 உடல் ஒன்கற; உறுப்பு ள் ெல. உடலின் உறுப்பு ள் ெலவோயினும் 

உடல் ஒன்றோயிருப்ெதுகெோல கிறிஸ்துவும் இருக்கிறோர். ஏபனனில், 

யூதேோனோலும் கிகேக் ேோனோலும், அடிரம ளோனோலும் உரிரமக் 

குடிமக் ளோனோலும் நோம் எல்லோரும் ஒகே தூய ஆவியோல் ஒகே உடலோய் 

இருக்கும்ெடி திருமுழுக்குப் பெற்கறோம். அந்த ஒகே ஆவிரயகய 

ெோனமோ வும் பெற்கறோம். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

த ொடர்பொடல்: 

தூய  ஆவிபய  எழுந்தருள்வீர், 

வானின்றுமது  பேவைாளியின், 

அருட்சுடர் எம்மீதனுப்பிடுவீர், 

எளியவர் தந்தாய் வந்தருள்வீர், 

நன்வகாறட வள்ேபல வந்தருள்வீர், 

இருதய ஒளிபய வந்தருள்வீர், 



உன்னத  ஆறுதலானவபை,  

ஆன்ம இனிய விருந்தினபை, 

இனிய தண்றமயும் தருேவபை, 

உறழப்பில் கறேப்றேத்  தீர்ப்ேவபை, 

வவண்றம  தணிக்கும் குளிர்நிழபல, 

அழுறகயின்  ஆறுதலானவபை. 

உன்னத பேரின்ே ஒளிபய , 

உம்றம விசுவசிப்போருறடய, 

வநஞ்சின் ஆழம் நிைப்பிடுவீர். 

உமதருள் ஆற்ைல் இல்லாமல், 

உள்ேது மனிதனில் ஒன்றுமில்றல, 

நல்லது அவனில் ஏதுமில்றல. 

மாசு வகாண்டறதக் கழுவிடுவீர், 

வைட்சியுற்ைறத நறனத்திடுவீர், 



காயப்ேட்டறத ஆற்றிடுவீர், 

வணங்க்காதிருப்ேறத  வறேத்திடுவீர்,  

குளிைானறதக் குளிர் போக்கிடுவீர், 

தவறிப் போனறத ஆண்டருள்வீர். 

இறைவா உம்றம விசுவசித்து, 

உம்றம நம்பும் அடியார்க்குக் 

வகாறடகள் ஏழும் ஈந்திடுவீர். 

புண்ணிய ேலன்கறே வழங்கிடுவீர், 

இறுதியில் மீட்பும் ஈந்திடுவீர், 

அழிவில்லாத இன்ேம் அருள்வீபை. 

நற்வசய்திக்கு முன் வாழ்த்வதாலி   

 அல்பலலூயா,அல்பலலூயா!தூய ஆவிபய, எழுந்தருளி வாரும், 

உம்மில் நம்பிக்றக வகாண்படாரின் இதயங்கறே நிைப்பியருளும். 

அவற்றில் உமது அன்பின் தீ ேற்றிவயரியச் வசய்தருளும். 

அல்பலலூயா. 

 



 

நற்வசய்தி வாசகம் 

தந்றத என்றன அனுப்பியதுபோல, நானும் உங்கறே அனுப்புகிபைன்; 

தூய ஆவிறயப் வேற்றுக்வகாள்ளுங்கள் 

✠பயாவான் எழுதிய நற்வசய்தியிலிருந்து வாசகம்    20: 19-23 

அன்று வோேத்தின் முதல் நோள். அது மோரல கவரள. யூதர் ளுக்கு 

அஞ்சிச் சீடர் ள் தோங் ள் இருந்த இடத்தின்  தவு ரள 

மூடிரவத்திருந்தோர் ள். அப்கெோது இகயசு அங்கு வந்து அவர் ள் நடுவில் 

நின்று, "உங் ளுக்கு அரமதி உரித்தோகு !" என்று வோழ்த்தினோர். இவ்வோறு 

பசோல்லிய பின் அவர் தம் ர  ரளயும் விலோரவயும் அவர் ளிடம் 

 ோட்டினோர். ஆண்டவரேக்  ண்டதோல் சீடர் ள் மகிழ்ச்சி ப ோண்டோர் ள்.  

இகயசு மீண்டும் அவர் ரள கநோக்கி, "உங் ளுக்கு அரமதி 

உரித்தோகு ! தந்ரத என்ரன அனுப்பியது கெோல நோனும் உங் ரள 

அனுப்ெகிகறன்" என்றோர். இரதச் பசோன்ன பின் அவர் அவர் ள்கமல் 

ஊதி, "தூய ஆவிரயப் பெற்றுக் ப ோள்ளுங் ள். எவருரடய ெோவங் ரள 

நீங் ள் மன்னிப்பீர் களோ, அரவ மன்னிக் ப்ெடும். எவருரடய 

ெோவங் ரள மன்னியோதிருப்பீர் களோ, அரவ மன்னிக் ப்ெடோ" என்றோர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்வசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 


