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புனிதர்கள் மிக்ககல், கபிரிகேல், ரகபல், முதன்மம வானதூதர்கள் 
விழா 

 

திருப்பலி முன்னுரை  
“காவல் தூதர்களை நம்ளை வழிநடத்த விட்டுவிட்டால் நாம் அச்சைின்றி 

வாழலாம்” என்ற நம்பிக்ளகய ாடு தூ  ைிக்யகல், கபிரிய ல், இரயபல் அதிதூதர்கைின் 
ஆசீளரப் பபற ஆவயலாடு வந்திருக்கும் உங்கள் அளைவளரயும் அன்யபாடு 
வரயவற்கின்யறாம். 

பிறப்பு முதல் இறப்பு வளர ைைித வாழ்வு முழுவதும் நைது காவல்தூதர்கைின் 
கவைைாை கண்காணிப்பாலும், பரிந்துளர ாலும் சூழப்பட்டுள்யைாம். நம்பிக்ளக 
பகாண்யடார் ஒவ்பவாருவரின் அருகிலும் வாைதூதர் பாதுகாவலராகவும், ஆ ைாக 
இருந்தும் வழிநடத்துகின்றைர். 

கடவுளையும் ைைிதளரயும் இளணக்கும் பாலைாக இருப்பவர்கள் நைது 
முதன்ளை தூதர்கள். கடவுைின் குரலாக, நம்ைில் நம்யைாடு இருந்து உடன் 
ப ணிப்பவர்கள். “நாம் பலவைீைாைவர்கள். நாம் நடக்க யவண்டி  பாளதய ா நீண்டது, 
கடிைைாைது. எைினும் நாம் ப ப்பட யதளவ ில்ளல.” 

ைிகுந்த பிரைாணிக்கமுள்ை, வியவகம் நிளறந்த காவல் தூதர்கள் நம்ளை 
வழிநடத்த விட்டு விடுயவாயை ாைால் நாம் அச்சைின்றி வாழலாம் என்று புைித 
எயராணிமுஸ் கூறுகிறார். 

எையவ நைது அதிதூதர்கைாை தூ  ைிக்யகல், கபிரிய ல், இரயபல் தூதர்கைிடம் 
பசபிக்கும் பழக்கமும், அவர்கைின் உடைிருப்ளப உணர்வதும், அவர்கயைாடு 
பநருங்கி  உறவில் இருப்பதும், நைக்கு அவர்கள் பவைிப்படுத்தும் இளறத் 
திருவுைத்ளத வாழ்வாக்குவதும் நம்ளைக் கடவுைின் பிள்ளைகைாக ைாற்றும். 
இவ்வாறு நைக்கு வழிகாட்டும் அதிதூதர்கைின் பாதுகாப்பில் வழிநடக்க அருள் யவண்டி 
இப்பலி ில் இளணயவாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

 

உம் முன் பணிபுரி  தளலளைத் தூதராம் ைிக்யகளலத் யதர்ந்பதடுத்த எம் இறைவா! 

திரு  அறவயிறை வழிநடத்த நீர் யதர்ந்பதடுத்த திரு அறவப் பணியாளர்கறள 
ஆசீர்வதியும். இளறவன் திருமுன், இளறைக்களுக்காகப் பணி பசய்கியறாம் என்ற 
ைைநிளறயவாடு உம் பணி ிளைச் சிறப்பாகச் பசய்து உம் இளற ாட்சிப் பணிள ச் 
பசவ்வயை பசய்  அருள் புரி  வவண்டுமென்று இறைவா உம்றெ ென்ைாடுகின்வைாம். 



அன்ளை ைரி ாவுக்கு ைங்கை வார்த்ளத பைாழி  அதிதூதர்கள் கபிரிய ளல 
அனுப்பி வயர எம் இளறவா!  

ைங்கைகரைாை நிகழ்வுகளுக்காக காத்திருக்கும் இளைய ாளரயும், 
குழந்ளதப்யபற்றிற்காக வரம் யகட்கும் உள்ைங்களையும் நிளறவாக ஆசீர்வதித்து 
அவர்கைது இத த்தின் யவண்டுதல்கள் நிளறவு பபறச் பசய்  இறைவா உம்றெ 
ென்ைாடுகின்வைாம். 

யதாபித்து ைற்றும் சாராவின் து ர் நீக்க இரயபல் அதிதூதளர அனுப்பி வயர எம் 
இறைவா! 

பல்யவறு உடல், உள்ை, ஆன்ை யநாய்கைிைால் வருந்தும் ைக்களைக் 
கண்யணாக்கிப் பாரும். யநா ின் படுக்ளக ிலிருந்து அவர்களைக் ளகதூக்கி விடவும், 
யநாயுற்யறாளரக் அன்யபாடும், அக்களறய ாடும் கவைிக்கும் நல்ல உள்ைம் 
பகாண்யடாளரயும் நிளறவாக ஆசீர்வதிக்க வவண்டுமென்று இறைவா உம்றெ 
ென்ைாடுகின்வைாம். 

வநர்றெவயாடு ெக்களிைங்கறள ஆளும் அரசவர எம் இறைவா! 

நாடுகறள ஆளும் ஆட்சியாளர்கறள ஆசீர்வதியும். இவர்கள் ஏற்ைத்தாழ்வு 
கருதாெல், எல்லா ெக்கறளயும் செநிறலயில் பாவித்து, அவர்களின் அடிப்பறடத் 
வதறவகறள நிறைவவற்ைி, நாட்டின் முன்வைற்ைத்றதக் கருத்தில் மகாண்டு மசயல்பட 
வவண்டுமென்று இறைவா உம்றெ ென்ைாடுகின்வைாம். 

 

நன்றி : அருட்சககாதரி ஷீலா FST, கமலமமஞ்ஞானபுைம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ய ாவா 04: 16 

ைளறத்திரு. அைிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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