✠ புனிதர்கள் மிக்ககல் ~ ரகேல் ~ கபிரிகேல் ✠
( Saints. Michael, Raphael & Gabriel )

'வானம் திறந்திருப்ேததயும் கடவுளின் தூதர்கள் மானிடமகன்மீது
ஏறுவததயும் இறங்குவததயும் காண்பீர்கள் என உறுதிோக உங்களுக்குச்
ச ால்கிகறன்' (காண். கோவான் 1:47-51)
செப்டம்பர் 29 - அதிதூதர்களான மிக்ககல், கபிரிகேல், இரகபல்
ஆகிகோரின் திருநாளளக் சகாண்டாடுகிக ாம்.
தீதமயிலிருந்து காப்ோற்றும் மிக்ககல்,
மங்கள வார்த்தத ச ால்லும் கபிரிகேல்,
நலம் நல்கும் இரகேல்
என மூன்று அதிதூதர்கள் இருக்கின் னர் நம் கத்கதாலிக்க நம்பிக்ளக
மரபில். தூதர்கள் என்பவர்கள் இசுலாம், யூத, மற்றும் பாரசீக
ெமேங்களிலும் காணப்படுகின் னர்.
இள வனுக்கும், மனிதருக்கும் இளடப்பட்டவர்கள் இவர்கள். இரண்டு
இேல்புகளளயும் உளடேவர்கள் இவர்கள்.
கடவுளளப் கபால காலத்ளதயும், இடத்ளதயும் கடந்து நின் ாலும்,
மனிதர்களளப் கபால காலத்திற்கும், இடத்திற்கும் உட்பட்டவர்கள்
இவர்கள்.

நிள ே நாள்கள் நாம் கடவுளளயும், புனிதர்களளயும் நிளனத்துப்
பார்க்கிக ாம். நாளள ஒருநாள் இந்த அதிதூதர்களள சி ப்பாக
நிளனத்துப் பார்க்கலாகம.
என்ளனப் சபாறுத்தவளரயில் நம் குடும்பங்களில் அல்லது நம்
நண்பர்கள் வட்டத்தில் இ ந்த நம் முன்கனார்களும் காவல்தூதர்ககள.
இவர்கள் எந்கநரமும் நம்ளமச் சுற்றி சுற்றி வருகி ார்கள். நாம் நம்
அள யில் தனிோக இருந்தாலும், சநடுந்தூரம் பேணம் செய்தாலும்
இவர்கள் அருகில் இருக்கி ார்கள்.
ஆக, அதிதூதர்கள் தரும் முதல் செய்தி 'உடனிருப்பு.'
நாம் தனிளமயில் இல்ளல. அவர்கள் என்றும் நம் உடனிருக்கி ார்கள்.
இரண்டாவது, நாமும் இந்த அதிதூதர்கள்
உடனிருக்க நம்தம அதைக்கிறார்கள்.

கபால

பிறர்வாழ்வில்

இன்று பல கநரங்களில் நமக்கு எல்லாம் இருப்பது கபால இருக்கும்.
ஆனால், ஏகதா ஒரு தனிளம கன்னத்தில் அள ந்துசகாண்கட இருக்கும்.
நான் தனிளமோக இருக்கிக ன் என புலம்புவளத விட்டு, அடுத்தவரும்
அப்படித்தாகன நிளனத்துக் சகாண்டிருப்பார் என அவரின் அருகில்
சென் ால் நாமும் அதிதூதர்ககள.
'கடவுளின் தூதர் ஏறுவததயும் இறங்குவததயும்' காட்சியில் காண்கிறார்
ோக்ககாபு (காண். சதாடக்கநூல் 28:12).
தன் அண்ணன் ஏொளவ ஏமாற்றி தளலப்கபறு உரிளம மற்றும் தந்ளதயின்
ஆசிளேப்
சபற்றுக்சகாண்டு
ஓடிக்சகாண்டிருக்கும்
ோக்ககாபு
சபத்கதலில் கனவு காண்கின் ார். அந்தக் கனவில்தான் இந்தக்
காட்சிளேக் காண்கி ார்.
'நான் உன்கனாடு இருப்கேன். நீ எங்கு ச ன்றாலும் உனக்கு நான்
காவலாயிருந்து இந்நாட்டிற்கு திரும்பிவரச் ச ய்கவன்' என்று கடவுள்
அவருக்கு வாக்குறுதி சகாடுப்பதும் இக்காட்சியில்தான்.
ஆக, முதல் ஏற்பாட்டிலும் இரண்டாம் ஏற்பாட்டிலும் கடவுளின் தூதர்கள்
பற்றிே செய்தி 'கடவுளின் உடனிருப்ளப' நமக்கு உறுதி செய்கி து.
இன்று ஒட்டுசமாத்தமாக நம் எண்ணத்தில் குள வுபடுவது இந்த
உடனிருப்பு உணர்கவ.

அதிதூதர்கள் :
✞ புனித மிக்ககல் ✞

சித்தரிக்கப்ேடும் வதக :
அலளகளே காலால் மிதித்தல்; சகாடி, தராசு, வாள் ஏந்திேவாறு
ோதுகாவல் : திவ்விே நற்கருளண, திருத்தந்ளதேரின் காவல் தூதர்
(கத்கதாலிக்க
பாதுகாப்பவர்,

திருச்ெளபயின்
காவலர்,

பாதுகாவலர்)

இராணுவ

வீரர்,

கீவ்,
காவலர்,

யூதர்களளப்
விோபாரி,

கடற்பளடயினர், வானிலிருந்து குதிக்கும் வீரர்.

மிக்ககல் என்

எபிகரேச் சொல்லுக்கு "கடவுளுக்கு நிகர் ோர்?"

என்பது சபாருள். விண்ணகத்தில் இள தூதர்களின் நடுகவ பிரச்ெளனகள்
ஏற்பட்டகபாது, புனித மிக்ககல் தூதரின் தளலளமயில் கடவுளுக்கு நிகர்
ோர் என்று கூறி குழப்பம் செய்த லூசிபர் ொத்தாளனயும் அதன்
கதாழர்களளயும்

சநருப்பில்

தள்ளினார்.

கநாோளிகள்,

அதிதூதர்

மிக்ககலின் சபேளரக் கூறி செபித்தால், கநாய் நீங்கும் என்றும்
ஆதிகாலத்திலிருந்து

கூ ப்படுகின் து.

மனிதர்கள்

இ ந்ததும்,

அவர்களின் ஆன்மாளவ ொத்தானிடமிருந்து விடுவித்து, தனித்தீர்ளவக்கு
இள வனிடம் சகாண்டு கெர்ப்பளத, தன் கவளலோக சகாண்டு
செேல்பட்டார் மிக்ககல்.
ேதைே ஏற்ோட்டில் மிக்ககல் :

பளழே ஏற்படான எபிகரே விவிலிேத்தில், தானிகேல் நூலில்
மிக்ககல் பற்றி தானிகேல் (தானிகேல் 10:13-21) குறிப்பிடுகின் ார். அவர்
உண்ணா கநான்புடன் ஓர் காட்சி காண்கி ார். அதில் ஒரு தூதர் மிக்ககல்
இசுரகேலின் பாதுக்காப்பாளர் என மிக்ககல் அளழக்கப்படுகின் ார்.
தானிகேல் மிக்ககளல "ததலதமக் காவலர்" என்று அளழக்கி ார்.
பின்னர் அகத காட்சியில் (தானிகேல் 12:1) "களடசி காலத்தில்" பின்வரும்
நிகழ்ச்சிகள் மிக்ககலின் பங்கு பற்றி தானிகேலுக்கு அறிவுறுத்தபடுகி து
அக்காலத்தில் உன் இனத்தார்க்குத் தளலளமக் காவலரான மிக்ககல்
எழும்புவார். மக்களினம் கதான்றிேது முதல் அக்காலம் வளர இருந்திராத
துன்ப காலம் வரும். அக்காலத்தில் உன் இனத்தார் விடுவிக்கப்படுவர்.
நூலில் ோர் ோர் சபேர் எழுதப்பட்டுள்ளகதா, அவர்கள் அளனவரும்
மீட்கப்படுவார்கள்.
புதிே ஏற்ோட்டில் மிக்ககல் :
சவளிப்படுத்துதல் நூலில் விண்ணகத்தில் நடந்த கபார் பற்றி
குறிப்பிடப்படுகி து. பின்வரும் விவிலிே வெனங்கள் அளத குறிக்கின் து
(சவளி 12 அதிகாரம் )7. பின்னர் விண்ணகத்தில் கபார் மூண்டது.
மிக்ககலும்

அவருளடே

தூதர்களும்

அரக்கப்

பாம்கபாடு

கபார்

சதாடுத்தார்கள்: அரக்கப் பாம்பும் அதன் தூதர்களும் அவர்களள
எதிர்த்துப்

கபாரிட்டார்கள்.

8

அரக்கப்

பாம்பு

கதால்வியுற் து.

விண்ணகத்தில் அதற்கும் அதன் தூதர்களுக்கும் இடகம இல்லாது
கபாயிற்று. 9 அப்சபரிே அரக்கப் பாம்பு சவளிகே தள்ளப்பட்டது.
அலளக என்றும் ொத்தான் என்றும் அளழக்கப் சபற்

அதுகவ

சதாடக்கத்தில் கதான்றிே பாம்பு. உலகு முழுவளதயும் ஏமாற்றிே அது
மண்ணுலகுக்குத் தள்ளப்பட்டது: அதன் தூதர்களும் அதனுடன் சவளிகே
தள்ளப்பட்டார்கள்.
யூதா 1 ஆம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வெனத்தில், மிக்ககல் பற்றி
குறிப்பிடப்படுகின் து

9. தளலளமத் தூதரான மிக்ககல், கமாகெயின் உடளலக் குறித்து
அலளககோடு வழக்காடிேகபாது அதளனப் பழித்துளரத்துக் கண்டனம்
செய்ேத்

துணிேவில்ளல.

மா ாக,

ஆண்டவர்

உன்ளனக்

கடிந்து

சகாள்வாராக என்று மட்டும் சொன்னார்.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
✞ புனித ரகேல் ✞

சித்தரிக்கப்ேடும் வதக :
இளளஞர் ஒருவர் ளகயில் ககாளும் மீனும் ஏந்திேவாறு
ோதுகாவல் :கநாோளிகள், பேணிகள், மருந்தகர்கள்; குருடர்; உடல்
கநாய்; கநாோளிகள்;
எபிகரே சமாழியில் கூ ப்படும் இவரின் சபேரின் சபாருள்
"கடவுள் குணமளிக்கின்றார்" என்பது. இவரும் இள வனின் முக்கிே
தூதர்கள்

எழுவரில்

ஒருவர்.

இவர் கடவுளிடம் பரிந்துப்கபசி குணமளிக்கி வராக இருக்கின் ார்.
நீண்ட பேணங்களிலும் பாதுகாப்பான பேணத்ளத சகாடுக்கின் ார்.

யூத மற்றும் கிறித்தவ மரபுப்படி குணப்படுத்தும் இள தூதர் ஆவார்.
கத்கதாலிக்கர்கள் மற்றும் மரபு வழி திருச்ெளபயினரால் இள கேவுதல்
சபற்

நூலாக ஏற்கப்பட்ட விவிலிேத்தின் பளழே ஏற்பாட்டுப்

பகுதிோகிே இளணத் திருமுள த் சதாகுப்ளபச் கெர்ந்த ஏழு நூல்களுள்
ஒன் ான கதாபித்து நூலில் அதிதூதர் புனித ரகபல், குறிக்கப்பட்டுள்ளார்.
விவிலிேத்தில் சபேகராடு குறிக்கப்பட்டுள்ள மூன்று தூதர்களுள் இவரும்
ஒருவர் ஆவார்.
விவிலிேத்தில் கடவுளுளடே முன்னிளலயில் பணிபுரியும் ஏழு
வானதூதர்களுள் ஒருவர் தாம் என இவகர குறிப்பிடுவதாக உள்ளது.
இவகர கதாபிோசும் அவர் மருமகள் ொராவும் மன் ாடிேகபாது
அவர்களின் கவண்டுதல்களளயும் நற்செேல்களளயும் எடுத்துச்சென்று
ஆண்டவரின்

திருமுன்

ஒப்பளடதவரும்,

கதாபிோளெ

கொதிக்க

அனுப்பப்பட்டவரும், அவருக்கும் அவரின் மருமகள் ொராவுக்கும் நலம்
அருளக் கடவுளால் அனுப்பப்பட்டவரும் ஆவார்.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

✞ புனித கபிரிகேல் ✞

கபிரிகேல் என்பவர் ஆபிரகாமிே மதங்களின் நம்பிக்ளகயின்படி,
கடவுளின் செய்திளே மனிதர்களுக்கு சகாண்டு செல்லும் கதவதூதர்
ஆவார்.
கடவுளின் முக்கிே அதிதூதர்கள் ஏழுகபரில் இவரும் ஒருவர்.
இவரின் சபேருக்கு எபிகரே சமாழியில் "கடவுளின் ஆற் ல் அல்லது
கடவுளின் செய்தி" என்பது சபாருள். கடவுளின் முக்கிே அதிதூதர்கள்
ஏழுகபரில் இவரும் ஒருவர். மரிேன்ளனக்கு மங்களவார்த்ளதயின்
வழிோக

இள மகன்

இகேசுவின்

பி ப்ளப

முன்னறிவித்தவர்.

திருமுழுக்கு கோவானின் பி ப்ளப, ெக்கரிோசுக்கு முன்னறிவித்தவரும்
இவர்தான்.
தனித்தீர்ளவயின்கபாது, இள வனின் முன்னிளலயில் நிற்பவர்
இவர். இள வனால் கதர்ந்சதடுக்கப்படும், அவரின் மக்களின் சநற்றியில்
ஆசீர் அளிப்பவரும் இவர். இகேசுவின் பி ப்ளப, சபத்கலககமில்
இளடேர்களுக்கு

அறிவித்தவர்.

இஸ்லாமிேர்கள்

இவளர

கதவதூதர்களின் தளலவர்களாகக் கருதுகின் னர். இவர் தாழ்ச்சிளேயும்,
ஆறுதளலயும் இள வனிடமிருந்து சபற்று மக்களுக்கு தருகின் ார்.

இவர்,

சபர்சிோ

சவற்றிளேயும்
வாழ்த்துச்

என்

நாட்டிற்கு

முன்னறிவித்தார்.

செய்திளே

இன்று

நிகழவிருந்த

இவர்

வீழ்ச்சிளேயும்,

மரிேன்ளனயிடம்

திருச்ெளப

மூகவளள

கூறிே

செபமாக

செபிக்கப்படுகின் து.
கிறித்தவ நம்பிக்தககள் :
இவளரப்பற்றிே குறிப்பு முதன் முதலில் காணக்கிளடப்பது
தானிகேல் நூலில் ஆகும். லூக்கா நற்செய்தியில் இவர் திருமுழுக்கு
கோவான் மற்றும் இகேசு கிறித்துவின் சபற்க ார்களுக்கு அவர்களின்
பி ப்ளப முன் அறிவிப்பதாய் அளமகின் து. கத்கதாலிக்க கிறித்தவர்கள்
இவளர அதிதூதர் என அளழக்கின் னர்..
இவர் தாழ்ச்சிளேயும், ஆறுதளலயும் இள வனிடமிருந்து சபற்று
மக்களுக்கு தருகின் ார். இவர், சபர்சிோ என்
வீழ்ச்சிளேயும்,

சவற்றிளேயும்

நாட்டிற்கு நிகழவிருந்த

முன்னறிவித்தார்.

இவர்

மரிேன்ளனயிடம் கூறிே வாழ்த்துச் செய்தி, இன்று திருச்ெளபயில்
மூகவளள செபமாக செபிக்கப்படுகின் து.
இசுலாமிே நம்பிக்தககள் :
இசுலாமிே இள வனின் செய்திளே அவரின் தூதுவர்களான
நபிமார்களுக்கு சகாண்டு செல்பவர் என புனித குரான் குறிப்பிடுகின் து.
இவர், இகேசுவின் தாய் மரிோளுக்கு இகேசு பி க்கும் நற்செய்திளே
இள வனிடம் இருந்து மரிோளிடம் சகாண்டு கெர்த்ததாக குரான்
குறிப்பிடுகி து.

இசுலாமிே நம்பிக்ளகயில் இவர்தான் அளனத்து இள த்தூதர்களுக்கும்
இள

செய்திளே

சகாண்டு

கெர்த்ததாக

நம்பப்படுகி து.

கமலும், புனித குரான் இவர் மூலமாககவ முகமது நபிேவர்களுக்கு
அருளப்பட்டது என்பது இசுலாமிே நம்பிக்ளக.
பி நம்பிக்ளககள் :
சிலெமேங்களில், குறிப்பாக புது யுக இேக்கத்தினரால் சபண்பாலிலும்
இவர் குறிப்பிடப்படுகி ார்.
கதவ தூததர்களுக்கு ச ேம்
அதிதூதரான புனித மிக்கககல!
பேங்கரத்துக்குரிே தீர்ளவயில் நாங்கள் கமாெம் கபாகாதபடி எங்களள
யுத்தத்தில் தற்காத்தருளும்.
அதிதூதரான புனித கபிரிகேகல!
நாங்கள்

கதவசித்தத்ளத

அறிந்து

அதன்படிகே

நடக்க

உதவிோயிருந்தருளும்.
அதிதூதரான புனித இறோகேகல !
இவ்வுலகில் நாங்கள் நடத்தும் ோத்திளரயில் ெகல துன்பங்களிலும்,
அபாேங்களிலும் நின்று எங்களள விடுதளலோக்கிேருளும்.

ச ேம்:
வான்

பளடகளின்

ஆண்டவராகிே

கடவுகள!

வானத்தூதருக்கும்,

மானிடருக்கும், அவரவருக்குரிே பணிகளள ஞானமிகு முள யில்
திட்டமிட்டருனீர்.

விண்ணகத்தில்

உம்ளம

வழிபடும்

இவர்கள்,

மண்ணகத்தில் எங்கள் வாழ்ளவ பாதுகாத்திட அருள்புரியும்.
-Mnkd;

