
 

✠ புனிதர் செக்கரியா ✠ 

(St. Zechariah) 

குரு, இறைவாக்கினர், மரியாளின் பாதுகாவலர், பக்தர்: 

(Priest, Prophet, Guardian of Mary, Devotee) 

பிைப்பு : கி. மு. முதலாம் நூற்ைாண்டு எபிர ான், (ர ாஷுவா 21:11) 

(Hebron) 

இைப்பு : கி. மு. முதலாம் நூற்ைாண்டு எருெரலம் (மாத்யூ 23:35) 

(Jerusalem) 
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ஏற்கும் ெறப/ ெமயம் : கிறிஸ்தவம் (Christianity) 

இஸ்லாம்  (Islam) 

நிறனவுத் திருவிழா : நவம்பர் 5 

புனிதர் செக்கரியா “விவிலியம்” (Bible) மற்றும் “திருக்குரானில்” 

(Quran) குறிப்பிடப்படும் நபர் ஆவார். விவிலியம் இவரர “திருமுழுக்கு 

ரயாவானின்” (John the Baptist) தந்றத எனவும் “ஆர ான்” (Aaron) குலத்தவர் 

எனவும் இறைவாக்கினர் எனவும் குறிக்கின்ைது. இவர் இரயசுவின் தாய் 

“கன்னி மரியாளின்” (Virgin Mary) உைவின ாகிய “எலிெசபத்தின்” 

(Elizabeth) கணவ ாவார். 

விவிலியத்தில் : 

லூக்கா நற்செய்தியின்படி “அரெர் முதலாம் ஏரராதின்” (king Herod) 

ஆட்சியின் ரபாது இவர் வாழ்ந்தவர். இவர் “அபியா” (Abia) வகுப்ரபச் 

ரெர்ந்த குரு ஆவார். இவர் மரைவி எலிெசபத்து. இவர்கள் இருவரும் 

கடவுள் பார்ரவயில் நன்சைறியாளர்களாய் விளங்கிைார்கள் எைவும் 

ஆண்டவருரடய அரைத்துக் கட்டரளகளுக்கும் ஒழுங்குகளுக்கும் 

ஏற்பக் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து வந்தார்கள் எைவும் விவிலியம் 

குறிக்கின்றது. இவர்கள் பிள்ரளப்ரபறு இல்லாதிருந்தைர். ஏசைனில், 

எலிெசபத்து கருவுற இயலாதவராய் இருந்தார். ரமலும் அவர்கள் வயது 

முதிர்ந்தவர்களாயும் இருந்தார்கள். 

தம்முரடய பிரிவின் முரற வந்தரபாது, செக்கரியா கடவுளின் 

திருமுன் குருத்துவப் பணி ஆற்றி வந்தார். குருத்துவப் பணி மரபுக்கு ஏற்ப, 

ரகாவிலுக்குள் சென்று தூபம் காட்டுவது யாசரன்று அறியச் சீட்டுக் 

குலுக்கிப் ரபாட்டரபாது, அது செக்கரியா சபயருக்கு விழுந்தது. அவர் 

தூபம் காட்டுகிற ரவரளயில் மக்கள் கூட்டத்திைர் அரைவரும் 

சவளிரய இரறவனிடம் ரவண்டிக் சகாண்டிருந்தைர். அப்சபாழுது 

கபிரிரயல் ரதவதூதர் ரதான்றி, அவருக்கு ஒரு மகன் பிறப்பார் எை 

அறிவித்தார். இதரை நம்பாமல் செக்கரியா ெந்ரதகித்ததால், தாம் 

அறிவித்தரவ நிரறரவறும்வரர செக்கரியாரவ ரபசும் ெக்தியற்ற 



ஊரமயாய் மாற்றிைார். தாம் கூறியரவ நிரறரவறும்வரர அவருக்கு 

ரபசும் திறன் வராது என்றறிவித்துச் சென்றார். செக்கரியா, தம்முரடய 

திருப்பணிக் காலம் முடிந்ததும் வீடு திரும்பிைார். அதற்குப் பின்பு அவர் 

மரைவி எலிெசபத்து கருவுற்றார். 

இரயசு பிறப்பின் முன்ைறிவிப்பின் ரபாது, எலிெசபத்து 

கருவுற்றிருப்பரத கபிரிரயலின் மூலம் அறிந்த மரியாள், அவரரக் காண 

வந்தார். மரியாள் அவரராடு ஆறு மாதம் தங்கி உதவிபுரிந்தார் எை 

விவிலியம் குறிப்பிடுகின்றது. 

எலிெசபத்து ஒரு மகரைப் சபற்சறடுத்தார். எட்டாம் நாளில் 

அவர்கள் குழந்ரதக்கு விருத்தரெதைம் செய்ய வந்தார்கள். செக்கரியா 

என்ற அதன் தந்ரதயின் சபயரரரய அதற்குச் சூட்ட இருந்தார்கள். 

ஆைால் அதன் தாய் அவர்கரளப் பார்த்து, "ரவண்டாம், அதற்கு ரயாவான் 

எைப் சபயரிட ரவண்டும்" என்றார். "குழந்ரதக்கு என்ை சபயரிடலாம்? 

உம் விருப்பம் என்ை?" என்று செக்கரியாரவ ரநாக்கிச் ரெரக காட்டிக் 

ரகட்டார்கள். அதற்கு அவர் எழுதுபலரக ஒன்ரறக் ரகட்டு வாங்கி, 

"இக்குழந்ரதயின் சபயர் ரயாவான்" என்று எழுதிைார். எல்லாரும் 

வியப்பரடந்தைர். அப்சபாழுரத அவரது வாய்த்திறந்தது, ரபச்சுத் திறன் 

வந்தது. அவர் கடவுரளப் ரபாற்றிப் புகழ்ந்தார். 

இஸ்லாம் ெமயத்தினரின் திருமறையான "திருக்குர்ஆனிலும்" 

செக்கரியா பற்றிய ஆதா ங்கள் உள்ளன. இஸ்லாம் ெமயத்தினர் அவற  

"இறைவாக்கினர்" என்றும் "மரியாளின் பாதுகாவலர்" என்றும் 

விசுவசிக்கின்ைனர். 
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