✠ புனிதர் பிலிப் ✠
(St. Philip)
திருத்தூதர் மற்றும் மறைசாட்சி :
(Apostle and Martyr)
பிைப்பு :
பெத்சாயிதா, கலிலேயா, லராம லெரரசு
(Bethsaida, Galilee, Roman Empire)

இைப்பு : c.80
ஹிராலொலிஸ், அனல ாலியா, லராம லெரரசு
(Hierapolis, Anatolia, Roman Empire)

சித்தரிக்கப்படும் வறக :
வயதான தாடி வவத்த மனிதராகலவா அல்ேது ஒரு அப்ெக்கூவ வயயும்
சிலுவவவயயும் வவத்திருப்ெது லொன்ல ா.

பாதுகாவல் : உருகுறவ.
திருத்தூதரான புனிதர் பிலிப், இலயசுவின் ென்னிரு திருத்தூதர்களுள்
ஒருவர். கிறிஸ்தவப் ொரம்ெரியப்ெடி, இவலர கிலரக்கம், சிரியா முதலிய
நாடுகளுக்கு கிறிஸ்தவத்வதக் பகாண்டு பசன் வர்.
பிலிப் எழுதிய நற்பசய்தி என்னும் நாக் அமாடி நூேகத்தில் உள்ள
நூல் இவரால் எழுதப்ெட் து லொல் லதான்றினாலும், அது அவ்வாறு
அவைக்கப்ெடுவது திருத்தூதர்களுள் இவரின் பெயர் மட்டுலம அதில்
குறிப்பி ப்ெட்டிருப்ெதாலேலய ஆகும்.
இவரின் விைாநாள் கத்லதாலிக்க திருச்சவெயில் நீதிமானான புனித
யாக்லகாபுலவாடு (திருத்தூதர் யாக்லகாபு அல்ே) லசர்ந்து லம 3ல்
பகாண் ா ப்ெடுகின் து.
புதிய ஏற்பாட்டில் :
ஒத்தவம நற்பசய்தி நூல்கள் இவவர இலயசுவின் சீ ர் என்கி து.
இவரும் அந்திலரயா மற்றும் லெதுருவவப்லொே பெத்சாயிதாவவச்
லசர்ந்தவர்.
நத்தானிலயல்
ெர்த்தேலமயுவவ

என

அவைக்கப்ெட்

இலயசுவி ம்

திருத்தூதரான

அறிமுகப்ெடுத்தியவர்

இவலர.

ஐயாயிரம் மக்களுக்கு அப்ெம் ெலுகச்பசய்து உணவளித்த புதுவமக்கு
முன்பு, இலயசு இவவரச் லசாதித்தார்.
இவருக்கு

கிலரக்கம்

இலயசுவவக்காண

பதரிந்திருந்ததால்

வந்தலொது

இவர்

கிலரக்கர்கள்

அவர்கவள

சிேர்

இலயசுவி ம்

கூட்டிவந்தார். இலயசுவின் இறுதி இரா உணவின் லொது, "தந்றதறய
எங்களுக்கு காட்டும்" என்று பிலிப்பு லகட்க, இலயசு தந்வதக்கும்
மகனுக்கும் உள்ள உ வு ெற்றி விளக்கினார்.
புனித

பிலிப்புவின்

பெயர்

எல்ோத்

திருத்தூதர்களின்

ெட்டியல்களிலும் ஐந்தாவதாக ெட்டியலி ப்ெட்டுள்ளது.

புனித பிலிப்பு, லயாவான் நற்பசய்தியாளரால் மீண்டும் மீண்டும்
குறிப்பி ப்ெடுகின் ார்.

இவ மகன்

இலயசு,

லெதுருவவயும்,

அந்திலரயாவவயும் லதர்ந்து பகாண் பி கு, என்வனப் பின்ெற்றி வா
என்று கூறி பிலிப்வெத் லதர்ந்துபகாண் ார். பிலிப்பும் இலயசுவின்
அவைத்தவே

ஏற்று

உ லன

அவவரப்

பின்

பதா ர்ந்தார்.

இதிலிருந்து பிலிப்பு எந்த அளவிற்கு இலயசுவுக்கு ெணிந்திருந்தார்
என்ெவத பதரிந்து பகாள்ளோம். பின்பு பிலிப்பு உ லன தன் நண்ெர்
நத்தனிலயலி ம் பசன்று, ந ந்தவத எல்ோம் விளக்கினார்.
நாசலரத்திலிருந்து

நல்ேது

எதுவும்

வரக்கூடுலமா

என்

நத்தனிலயலி ம் வந்து ொரும் என்று கூறி ெதிேளித்தார் பிலிப்பு.
இதிலிருந்து பிலிப்பு எவ்வளவு தி ந்த மனது ன் இருந்திருக்கி ார்
என்ெவத

அறிந்து

வாங்கினாலும் கூ

பகாள்ளோம்.

200

பதனாரியத்திற்கு

அப்ெம்

லொதாலத என்று லயசுவி ம் ெதிேளித்தார் பிலிப்பு

(யயாவான் 6:7)
தூய ஆவியாரின் வருவகக்கு பி கு பிலிப்பு ஆசியா பசன்று
மவ ெரப்புப் ெணியில் நாட்கவள பசேவிட் ார் என்று திலயா ற்,
யுசிபியுஸ்

என்

குறிப்பிடுகின் ார்கள்.

ெைங்காேத்து

வரோற்று

ஆசியர்கள்

