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நீ மெய்யான சீஷனயா?

சீஷத்துவம் என்பது தேவனுடைய கடைடை:

	 ஆண்டவராகிய	 இயயசு	 கிறிஸ்து	 தம்முட்டய	
அபயபாஸ்தலர்கடை	 அனுபபும்	 பபாழுது,	 “நீங்கள்	
புறபபட்டுபயபாய்,	ச்கல	ஜாதி்கடையும்	சீஷராக்கி,	பிதா	குமாரன்	
பரிசுதத	ஆவியின்	நாமததியல	அவர்களுக்கு	ஞானஸ்நானஙப்காடுதது” 
(மதயதயு	 28:19)	 என்று	 ்கட்்டடையிட்்டடத	 யவதததில்	
வாசிக்கியறாம்.	இஙகு	யதவன்	சரவ	சிருஷ்டிக்கும்	சுவியசஷதடதப	
பிரசஙகிதது	 அவர்கடை	 சீஷராக்குங்கள்	 என்று	 பசால்லுகிறார.	
ஆ்கயவ	ஒரு	கிறிஸ்தவன்	என்று	பசால்லுவதற்கும்,	சீஷன்	என்று	
பசால்லுவதற்கும்	விததியாசமில்டல.	ஒரு	சீஷன்	தான்	கிறிஸ்தவன்,	
ஒரு	கிறிஸ்தவன்	தான்	சீஷன்.	யமலும்	அவர்கடை	எபபடி	சீஷரா்க	
உருவாக்்க	 யவணடும்	 என்றும்	 யவதததில்	 பசால்லியிருபபடதக்	
்காணலாம்.	யவதததில்	அயந்கர	ஆண்டவரி்டததில்	வந்து	உம்டம	
நான்	பின்பற்றி	வருகியறன்	என்ற	பசான்னபபாழுது,	அவர்கடை	
சரி	 வாருங்கள்	 என்று	 ஆண்டவர	 பசால்லவில்டல.	 மாறா்க,	
அவர	 பசான்ன	 பதில்	 அவர்கடை	 அடதரியபபடுததக்கூடிய	
விதததில்	்காணபபட்்டது.	இடதப	பாரக்கும்பபாழுது	விந்டதயான	
்காரியமா்கக்	 ்காணபபடுகின்றது.	 பபாதுவா்க	 இன்டறய	
சடப்களில்	 மறக்்கபபட்டு	 யபான	 சததியம்	 சீஷததுவம்.	 அயந்க	
சடப்கள்	 இன்டறக்கு	 ஆட்்கடை	 யசரக்்க	 யவணடும்	 என்று	
பவகு	 தீவிரமாய்	 பசயல்படுகின்ற	 ்காரியமுணடு.	 ஆனால்	
சீஷததுவததுக்குள்	வழிந்டததக்	கூடிய	சடப்கள்	அற்பபசாற்பயம.	
அவ்விதமான	 சடப்களுக்கு	 ஜனங்கள்	 அதி்கம்	 யபாவதில்டல.	
ஆண்டவராகிய	இயயசு	கிறிஸ்துவினி்டததில்	உம்டமப	பின்பற்றி	
உம்	சீஷர்கைா்க	வருகியறாம்	என்று	பசான்னவர்களி்டததில்,	அவர	
அடதரியபபடுததக்கூடிய	விதததில்	பதிலுடரததார.	அவரி்டததில்	
வந்தவர்கடை	அவர	டதரியபபடுததி,	உற்சா்கபபடுததி	சீஷராக்கி	
இருந்தால்	நலமாயிருக்குயம	என்று	நாம்	நிடனக்்கலாம்.	ஆனால்	
யதவனுட்டய	பாரடவயில்	சீஷததுவம்	என்பது	விததியாசமானது.	
சீஷததுவம்	என்பது	நாம்	நிடனபபடதவி்ட	முற்றிலும்	யவறுபட்்டது.	
அந்த	 சீஷததுவம்	 என்ன	 என்படதப	 பற்றி	 இந்த	 சிற்யறட்டில்	
பாரக்்கலாம்.	
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ஆதித் திருச்சட்பயில் சீஷரகளின எண்ணிகடக: 
	 ஆண்டவராகிய	 இயயசுகிறிஸ்து	 மரிதது,	 பரயலா்கததிற்கு	
பசன்ற	பின்பா்க	அபயபாஸ்தல	ந்டபடி்கள்	முதலாம்	அதி்காரததில்	
அஙகிருந்த	 சீஷர்களின்	 எணணிக்ட்க	 எவ்வைவு	 என்படத	 நாம்	
வாசிக்கியறாம்.	 “அந்நாட்்களியல,	 சீஷர்களில்	 ஏறக்குடறய	
நூற்றிருபதுயபர	 கூடியிருந்தயபாது”	 (அப	 1:15).	 ஒரு	 ்காலததில்	
திரைான	மக்்கள்	இயயசுகிறிஸ்துவினி்டததில்	கூடிவந்திருந்தார்கள்.	
நாலாயிரம்	யபர,	ஐயாயிரம்	யபர	என்று	அவர	பின்	பசன்றார்கள்.	
ஆனால்	 அவர	 பசன்ற	 பின்பா்க	 வந்திருந்த	 சீஷர்களின்	
எணணிக்ட்க	 120	 யபர	 மாததிரயம.	 எவ்வைவு	 விததியாசமான	
எணணிக்ட்கயில்	 சீஷ்கள்	 ்காணபபடுகிறார்கள்	 என்று	 நாம்	
பாரக்கியறாம்.	 அருடமயானவர்கயை!	 இவ்விதமா்க	 ஏற்ப்டக்	
்காரணபமன்ன?	 இயயசு	 கிறிஸ்து	 இருந்த	 பபாழுது	 திரள்	
கூட்்டமான	 மக்்கள்	 அவர	 பின்பா்க	 பசன்று	 அவர்கள்	 மூன்று	
நாைா்க	சாபபி்டாமல்	சததியதடத	ய்கட்்டார்கள்.	அவர்களுக்்கா்க	
இயயசுகிறிஸ்து	பரிதபிததடத	யவதததில்	வாசிக்கியறாம்.	ஒருமுடற	
ஐயாயிரம்	 யபடர	 யபாஷிததார.	 இன்பனாருமுடற	 நாலாயிரம்	
யபடர	 யபாஷிததார.	 அவர்கள்	 எல்லாம்	 இபபபாழுது	 எஙய்க	
யபானார்கள்?	அவர்களின்	நிடல	என்ன?
	 ஆண்டவராகிய	 இயயசுகிறிஸ்து	 சீஷததுவததிற்கு	 சில	
நிபந்தடன்கடை	 விதிததடதப	 பாரக்கியறாம்.	 தன்னி்டததில்	
கூடியிருந்த	 மக்்கடைப	 பாரதது	 இவ்விதமா்கக்	 கூறுகிறார.	
“இடுக்்கமான	 வாசல்வழியாய்	 உட்பிரயவசியுங்கள்;	 ய்கட்டுக்குப	
யபாகிற	 வாசல்	 விரிவும்,	 வழி	 விசாலமுமாயிருக்கிறது;	 அதின்	
வழியாய்ப	 பிரயவசிக்கிறவர்கள்	 அயந்கர.	 ஜீவனுக்குப	 யபாகிற	
வாசல்	 இடுக்்கமும்,	 வழி	 பநருக்்கமுமாயிருக்கிறது;	 அடதக்	
்கணடுபிடிக்கிறவர்கள்	 சிலர” (மதயதயு	 7:13-14).	 இஙகு	
இயயசுகிறிஸ்துவின்	உபயதசம்	விததியாசமா்க	்காணபபடுகிறதல்லவா!	
யமலும்	அவர	உல்கததில்	உங்களுக்கு	உபததிரவம்	உணடு	என்று	
பசால்லியிருக்கிறார.	 பவுலும்	 கூ்ட	 நல்ல	 யபாராட்்டதடதப	
யபாராடியனன்	என்று	பசால்லுகிறார.	இஙகு	யதவன்	இடுக்்கமான	
வாசல்	 வழியா்க	 உட்பிரயவசியுங்கள்	 என்கிறார.	 இடுக்்கமான	
வாசல்	(Narrow	gate)	என்ற	வாரதடதயின்	கியரக்்கபபதம்	எடதக்	
குறிக்கிறது	 என்று	 பாரததால்,	 திராட்டசபபழதடத	 நசுக்குவடத	
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(Press	the	grapes)	குறிபபிடுகிறது.	அதாவது	நாம்	திராட்டச	ரசம்	
எடுக்்க	எவ்வைவா்க	திராட்சபபழதடத	நசுக்்க	யவணடுயமா,	அயத	
பததடதத	தான்	இஙகு	குறிபபிட்டு	இயயசுகிறிஸ்து	யபாதிக்கிறார.	
உள்யை	நுடழவதற்கு	மி்கவும்	்கடினபப்டயவணடும்.	இயயசுகிறிஸ்து	
ஏன்	இவ்விதமா்க	யபாதிக்்க	யவணடும்?	
மூனறு ந்பரகளின ச்சயல்கள்:

	 யவதததில்	மூன்று	நபர்கள்	இயயசுவினி்டததில்	வந்தார்கள்.	
அவர்கடை	 நாம்	 லூக்்கா	 எழுதின	 சுவியஷசம்	 ஒன்பதாம்	
அதி்காரததில்	பாரக்்கலாம்.	இந்த	மூவருயம	உம்டமப	(இயயசுடவப)	
பின்பற்றுகியறாம்	என்று	வந்தவர்கள்.	
முதலாம்	நபர:
 “அவர்கள்	வழியியல	யபாட்கயில்	ஒருவன்	அவடர	யநாக்கி:	
ஆண்டவயர,	நீர	எஙய்க	யபானாலும்	உம்டமப	பின்பற்றி	வருயவன்	
என்றான்”	(லூக்்கா	9:57).	இயயசுயவ	நீர	எஙய்க	யபானாலும்	சரி	
நான்	உம்யமாடு	கூ்ட	வருயவன்,	உம்முட்டய	வழியல	ந்டபயபன்,	
உமக்்கா்க	 வாழுயவன்	 என்று	 பசான்னான்.	 இஙகு	 ஒருயவடை	
நாமா்க	இருந்தால்	அவடனபபாரதது	என்ன	பசால்லியிருபயபாம்?	
எவ்வைவு	ஒரு	அருடமயான	ஆததுமா	இது.	சய்காதரயன	நீங்கள்	
வாருங்கள்.	நீங்கள்	மி்கவும்	அருடமயான	முடிடவ	எடுததிருக்கிறீர்கள்	
என்று	 கூறியிருபயபாம்.	 ஆனால்	 இயயசுகிறிஸ்துவின்	 பதில்	
என்னபவன்று	யவதததில்	பாருங்கள்.	“அதற்கு	இயயசு:	நரி்களுக்குக்	
குழி்களும்	 ஆ்காயததுப	 பறடவ்களுக்குக்	 கூடு்களும்	 உணடு,	
மனுஷகுமாரனுக்ய்கா	தடலசாய்க்்க	இ்டமில்டல	என்றார”	(லூக்்கா	
9:58).	இஙகு	யதவன்,	நீ	என்டனப	பின்பற்றி	வருகியறன்	என்று	
பசால்லுகிறாய்	சரி.	ஆனால்	நரி்களுக்கு	குழி்களும்,	ஆ்காயததுப	
பறடவ்களுக்கு	கூடு்களும்	இருக்கிறது.	மனுஷகுமாரனுக்ய்கா	தடல	
சாய்க்்கயவ	 இ்டமில்டலயய	 என்று	 பசான்னார.	 இபயபாது	 நீ	
என்டனப	பின்பற்றி	வர	ஆயததமா்க	உள்ைாயா?	என்று	ய்கட்்டார.	
இந்த	 மனிதன்	அவடரப	 பின்பற்றி	இருபபாயனா,	 இல்டலயயா	
என்படதப	பற்றி	நமக்கு	பதரியவில்டல.	அடதபபற்றி	யவதததில்	
நாம்	 பாரக்்க	 முடியவில்டல.	 ஆனால்	 அன்பான	 சய்காதரயன!	
சய்காதரியய!	 நீ	 இயயசுடவப	 பின்பற்ற	 யவணடுமானால்	
இவ்விதமான	்காரியங்களுக்கும்	நீ	ஆயததமா்க	இருக்்கயவணடும்.	
சீஷததுவம்	என்பது	இதுதான்.	சீஷததுவம்	என்பது	ஆண்டவயர	நீர	
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இடதச்	பசய்தால்	உம்டமப	பின்பற்றுயவன்,	அடதக்	ப்காடுததால்	
உம்டமப	 பின்பற்றுயவன்	 என்று	 பசால்லுவது	 சீஷததுவமல்ல.	
அபபடி	 பசால்லுகிறவன்	 கிறிஸ்தவனுமல்ல.	 இன்டறக்கு	அயந்க	
யபாதடன்கள்	 அவ்விதமா்க	 மலிந்து	 கி்டக்கிறது.	 இயயசுடவ	
நீங்கள்	 பின்பற்றுவீர்கைானால்	 அதி்கமதி்கமாய்	 உங்கடை	
ஆசீரவதிபபார	என்று	இன்டறக்கு	சடப்களில்	யபாதிக்்கபபடுகிறது.	
ஆனால்	 இஙகு	 இயயசுகிறிஸ்து	 அவ்விதம்	 இந்த	 மனிதடன	
உற்சா்கபபடுததினாரா?	 அல்லது	 யசாரவுறப	 பணணினாரா?	
அன்பானவர்கயை!	 நீங்களும்	 நானும்	 யதவனுட்டய	அைவு்கடை	
மாற்ற	 முடியாது.	 அவருட்டய	 யபாதடன்கள்	 அதுதான்.	 அவர	
சரவ	ஏ்காதிபததியம்	நிடறந்த	யதவன்.	நீ	இயயசுடவப	பின்பற்ற	
யவணடுமானால்	எல்லாவற்றிற்கும்	ஆயததமா்க	இருக்்கயவணடும்.	
கிறிஸ்துடவயய	 முழுடமயா்க	 பற்றிக்ப்காணடு	 வாழயவணடும்.	
அதுதான்	யவதம்	யபாதிக்கும்	சீஷததுவம்.	முதலாவது	யதவடன	
டவக்்க	நீ	ஆயததமா்க	இருக்கிறாயா?	
இரண்டாம்	நபர:	
 “யவபறாருவடன	அவர	யநாக்கி:	என்டனப	பின்பற்றிவா	
என்றார.	அதற்கு	அவன்:	ஆண்டவயர,	முன்பு	நான்	யபாய்	என்	
த்கபபடன	அ்டக்்கம்பணண	எனக்கு	உததரவு	ப்காடுக்்கயவணடும்	
என்றான்”	 (லூக்்கா	 9:59).	 யூதர்கள்	 பபாதுவா்க	 ச்டலதடத	
நீண்ட	யநரம்	டவததிருக்்க	விரும்பமாட்்டார்கள்.	ஒருவன்	மரிதத	
உ்டயன	அந்த	ச்டலதடத	அ்டக்்கம்	பணணிவிடுவார்கள்.	யதவன்	
இந்த	இரண்டாம்	நபடர	அடழததயபாது,	அந்த	மனிதன்	நான்	
உம்டமப	 பின்பற்றுகியறன்	 ஆண்டவயர	 ஆனால்	 முதலில்	 தன்	
த்கபபடன	 அ்டக்்கம்	 பணண	 உததரவு	 யவணடும்	 என்றான்.	
அதற்கு	 யதவன்	 சரி	 என்று	 பசான்னாரா?	 யதவனுட்டய	 பதில்	
மி்கவும்	விததியாசமா்க	இருந்தது.	 “அதற்கு	இயயசு:	 மரிதயதார	
தங்கள்	 மரிதயதாடர	 அ்டக்்கம்பணணட்டும்;	 நீ	 யபாய்,	
யதவனுட்டய	 ராஜயதடதக்குறிததுப	பிரசஙகி	 என்றார”	 (லூக்்கா	
9:60).	ஆவியில்	பசததுபயபானவர்கடை	ஆவியில்	மரிததவர்கள்	
அ்டக்்கம்	பணணுவார்கள்	நீ	யபாய்	யதவனுட்டய	வாரதடதடய	
பிரசங்கம்	 பணணு	 என்று	 கூறுகிறார.	 நீங்கள்	 நிடனக்்கலாம்,	
இபதல்லாம்	 ்கடினமான	 யபாதடனயா்க	 இருக்கிறயத	 என்று.	
ஆனால்	 யதவன்	 வடரயறுததிருக்கும்	 அைவு்கள்	 இதுதான்.	
இதுதான்	சீஷததுவம்.	இயயசுகிறிஸ்துடவ	பின்பற்றுகிறது	என்பது	
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இதுதான்.	நீங்கள்	எபபடி	கிறிஸ்துடவ	பின்பற்றுகிறீர்கள்?	நீங்கள்	
முதலாவது	 இயயசுகிறிஸ்துடவ	 முன்டவக்கிறீர்கைா?	 அல்லது	
உங்களுட்டய	உறவு்களுக்கும்,	மற்ற	்காரியங்களுக்கும்	முதலி்டம்	
ப்காடுக்கின்றீர்கைா?	உங்கள்	வாழக்ட்கயில்	யாருட்டய	்காரியம்	
முதலாவது,	 முக்கியமானது?	 யதவனுட்டய	 ்காரியங்களுக்கு	
முக்கியததுவம்	ப்காடுதது,	முதலில்	அடதச்	பசய்ய	விரும்புகியறனா?	
ஆராய்ந்து	 பாருங்கள்.	 இதுதான்	 இயயசுகிறிஸ்துவின்	 அைவு்கள்.	
இடதததான்	 சீஷர்களுக்குப	 யபாதிததார.	 அதன்படி	 பசய்யவும்	
பசான்னார.	 அபயபாஸ்தலர்களி்டம்	 ‘நீங்கள்	 யபாய்	 சீஷராக்கி	
ஞானஸ்நானம்	ப்காடுங்கள்’	என்று	இடதததான்	்கட்்டடையிட்்டார.	
அன்பானவர்கயை!	 இன்டறய	 ்கால	 யபாதடன்களுக்கும்,	
இயயசுகிறிஸ்துவின்	யபாதடன்களுக்கும்	எவ்வைவு	விததியாசமா்க	
்காணபபடுகிறது	அல்லவா?	 இன்டறக்கு	 பதாடல்காட்சி	 மற்றும்	
வாபனாலி	யபாத்கர்கள்,	இயயசு	ஆசீரவதிக்கிறார,	இயயசு	என்டன	
இவ்வைவாய்	 ஆசீரவதிததார	 என்று	 யவதததிற்கு	 புறம்பான	
்காரியங்கடைச்	பசால்லி	ஜனங்கடை	வழிதபபப	பணணுகிறார்கள்.	
இது	 மி்கவும்	 ஆக்கிடனக்குட்பட்்ட	 பசயல்	 என்படத	 நாம்	
நிடனவில்	ப்காள்ையவணடும்.	
மூன்றாவது	நபர:
 “பின்பு	 யவபறாருவன்	 அவடர	 யநாக்கி:	 ஆண்டவயர,	
உம்டமப	 பின்பற்றுயவன்,	 ஆனாலும்	 முன்பு	 நான்	 யபாய்	
வீட்டிலிருக்கிறவர்களி்டததில்	 அனுபபுவிததுக்ப்காணடுவரும்படி	
எனக்கு	 உததரவு	 ப்காடுக்்கயவணடும்	 என்றான்”	 (லூக்்கா	
9:61).	 இந்த	 மூன்றாவது	 நபர,	 ஆண்டவயர	 உம்டமதான்	
நான்	 பின்பற்ற	 யபாகியறன்,	 நான்	 உம்முட்டய	 சீஷன்தான்,	
உம்டமயய	 யநசிதது	 உம்டமயய	 பின்பற்றுகியறன்,	 நீயர	 எனக்கு	
முக்கியம்	 என்று	 பசான்னான்.	 ஆனால்,	 “முன்பு	 நான்	 யபாய்	
வீட்டிலிருக்கிறவர்களி்டததில்	 அனுபபுவிததுக்ப்காணடுவரும்படி	
எனக்கு	உததரவு	ப்காடுக்்கயவணடும்”	என்று	உததரவு	ய்கட்்டான்.	
அதாவது	 வீட்டிற்கு	 பசன்று	 என்னுட்டய	 குடும்பததினடரப	
பாரதது	 நான்	இவ்விதமாய்	ஊழியததிற்கு	பசல்லுகியறன்	என்று	
பசால்லி	 நான்	 எபபடியாகிலும்	 வந்து	 விடுகியறன்	ஆண்டவயர	
என்று	 உததரவு	 ய்கட்கிறான்.	 ஆனால்	 இயயசுகிறிஸ்து:	
“்கலபடபயின்யமல்	தன்	ட்கடய	டவததுப	பின்னிட்டுபபாரக்கிற	
எவனும்	 யதவனுட்டய	 ராஜயததுக்குத	 தகுதியுள்ைவன்	 அல்ல” 
(லூக்்கா	 9:62)	 என்று	 பசான்னார.	 ஒரு	 உழவன்	 ்கலபடபயின்	
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யமல்	ட்கடய	டவததுவிட்டு	அஙகும்	இஙகும்	பாரததுப்காணடு	
யவடல	 பசய்வானா?	 இல்டல.	 ்கலபடபயின்	 யமயல	 ட்க	
டவதததும்	 அது	 யநரா்கப	 யபாகிறதா	 என்று	 ்கலபடபடயப	
பாரதது	 உழுவான்.	 அது	 நன்கு	 ஆழமா்கப	 யபாகிறதா	 என்று	
பாரததுதான்	 பசய்வான்.	 ஆ்கயவதான்	 யதவன்	 பசால்லுகிறார,	
நீ	 ்கடலபடபயின்	 யமல்	 ட்கடய	 டவததுவிட்டு	 திரும்பிப	
பாரததால்	யதவனுட்டய	ராஜஜியததிற்கு	தகுதியுட்டயவன்	அல்ல.	
அதாவது	நீ	ஆண்டவருட்டய	்காரியங்களுக்கு	எந்த	விதததிலும்	
நீ	 தகுதியுட்டயவன்	அல்ல.	அன்பானவர்கயை!	 ஏன்	ஆண்டவர	
இவ்விதமான	்காரியதடத	யபாதிக்்க	யவணடும்?	ஆம்!	இதுதான்	
பமய்யான	 சீஷததுவம்	 என்பது.	 ஒரு	 மனிதன்	 இயயசுடவப	
பின்பற்றினால்	அவயர	முதலாவதும்,	அவயர	முடிவா்கவும்	இருக்்க	
யவணடும்.	அவடரததான்	நீ	பின்பற்றி,	அவருக்குதான்	நீ	முதலி்டம்	
ப்காடுக்்கயவணடும்.	 முதலாவது	 யதவனுட்டய	 இராஜஜியமும்,	
அவருட்டய	 நீதியும்	 என்று	 வாழயவணடும்.	 இதுதான்	 யவதம்	
யபாதிக்கும்	கிறிஸ்தவனின்	அைவு.	
	 ஆ்கயவதான்	 பவுல்	 பசான்னார,	 “என்னில்	 அன்புகூரந்து	
எனக்்கா்கத	 தம்டமததாயம	 ஒபபுக்ப்காடுதத	 யதவனுட்டய	
குமாரடனபபற்றும்	 விசுவாசததினாயல	 பிடழததிருக்கியறன்” 
(்கலா	2:20).	முதலாவது	யதவனுட்டய	ராஜஜியம்தான்.	ஆனால்	
ஆண்டவர	 பதளிவா்க	 பசால்லுகிறார,	 நீ	 என்டன	 அபபடித	
யதடினால்	நான்	உன்டனக்	ட்கவி்டமாட்ய்டன்,	உன்யனாடு	கூ்ட	
இருபயபன்,	 மற்ற	 எல்லாவற்டறயும்	 உனக்குக்	 கூ்ட	 கூட்டிக்	
ப்காடுக்கியறன்	 என்று	 பசால்லுகிறார.	 யமலும்	 உன்டனப	
பாது்காக்கியறன்,	பராமரிக்கியறன்,	பபலபபடுததுகியறன்	என்கிறார.	
	 அருடமயானவர்கயை!	 இயயசுடவப	 பின்பற்றுவதினால்	
நாம்	இழந்து	யபா்கமாட்ய்டாம்.	அயந்கர	இயயசுவின்	வழி	மி்கவும்	
்கடினமா்க	 இருக்கிறயத	 என்று	 நிடனக்கிறார்கள்.	 ஆனால்	 இது	
்கடினமல்ல,	 மி்கவும்	 சுலபமான	 வழி	 இதுதான்.	 சரி	 யவறுவழி	
ஏதாகிலும்	எளிடமயா்க	இருக்குயமாபவன்று	சுயவழியில்	ந்டந்தால்	
அஙகு	 பிரச்சடன்கள்	 அதி்கமா்க	 இருக்கிறது.	 சரி	 பாவததினால்	
மகிழச்சியா்க	 வாழமுடியுமா	 என்று	 பாரததால்	அஙகு	இன்னும்	
நிரபபந்தமான	நிடலக்கு	உள்ைாகியறாம்.	யவததடத	நம்புகியறாம்,	
அதில்	 நர்கம்	 யமாட்சம்	 என்று	 இயயசு	 பசால்லியிருபபதால்	
அது	 உணடமயானது.	 ஒருயவடை	 நான்	 விரும்புகிறபடி	 இஙகு	
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வாழந்துவிட்்டால்,	 நியாயததீரபபு	 நாளில்	 நான்	 என்ன	 பதில்	
பசால்லுயவன்?	அஙகு	ஆண்டவர	உனக்கு	இவ்வைவு	தருணங்கடைக்	
ப்காடுதயதயன,	ஆனால்	நீ	தாயன	எல்லாவற்டறயும்	புறக்்கணிததாய்	
என்று	 பசால்லுவாயர.	 நீ	 ஆண்டவரி்டததில்	 நான்	 உமக்்கா்க	
இபதல்லாம்	 பசய்யதயன,	 உம்முட்டய	 நாமததில்	 இபதல்லாம்	
பசய்யதயன	என்று	பசான்னாலும்,	அவர	“என்டனவிட்டு	அ்கன்று	
யபா	அக்கிரம	பசய்ட்கக்்காரயன”	என்று	பசால்லுவாயர.	யமலும்	
என்னுட்டய	 சிததபபடி	 பசய்தவர்களுக்கு	 மாததிரயம	 இஙகு	
இ்டமுணடு,	உனக்கு	இ்டமில்டல	என்று	தள்ளிவிடுவாயர.
	 ஆனால்	ஒரு	உணடமடய	நீங்கள்	அறிந்துப்காள்ளுங்கள்.	
கிறிஸ்துவின்	வழி	மாததிரயம	சிறந்த	வழி.	நம்முட்டய	நிடனவு்கள்,	
எணணங்கள்	 எல்லாம்	வீண.	 யதவனுட்டய	வழியய	 சிறந்தவழி.	
அவர	 நம்டமப	 பாரதது,	 இதுயவ	 வழி	 இதில்	 ந்டவுங்கள்	
என்று	மி்க	அழ்கா்க	 நம்டம	வழிந்டததுகிறார.	 நான்	உன்டனத	
தாஙகுயவன்,	 சுமபயபன்,	 தபபுவிபயபன்	 என்று	 பசால்லுகிறார.	
உல்கததின்	முடிவு	பரியந்தம்	நான்	உன்யனாடு	கூ்ட	இருபயபன்	
என்று	பசால்லுகிறார.	இவ்வைவு	வாக்குறுதி்கடை	யதவன்	நமக்கு	
ப்காடுததிருந்தும்,	நாம்	அதில்	ந்டக்்கவில்டல	என்றால்	நம்	நிடல	
என்னவாகும்	 என்று	 சிந்திததுபபாருங்கள்.	 சடபடய	 உனக்கு	
ஏற்படுததிக்	 ப்காடுதது	 சடபயின்	 மூலமா்க	 நீ	 வைரும்படியான	
ஆவிக்குரிய	 யபாஷாக்ட்க	 உனக்குக்	 ப்காடுக்கிறார.	 ஆவிக்குரிய	
்காரியங்களில்	நீங்கள்	வைரக்்கபபடுகிறீர்கள்.	சடபயில்	ஞாயிற்றுக்	
கிழடம	்காடல,	மாடல	ஆராதடன,	யவத	ஆராய்ச்சிக்	கூட்்டம்,	
பஜபக்	 கூட்்டம்	 என்று	 பல	 ்காரியங்கடை	 உங்களுக்ப்கன்று	
ஏற்படுததிக்	ப்காடுதது,	உன்னுட்டய	ஆததுமாடவ	யபாஷிக்கிறார.	
ஏபனன்று	 ய்கட்்டால்,	 இந்த	 உல்கததின்	 ்காரியங்களில்	 நீ	
சிக்குணடு	 அடலகிறாய்.	 யமலும்	 சிற்றின்பததின்	 மயக்்கம்,	
பபருடம,	 ்கண்களின்	 இச்டச்கள்,	 ்கவரச்சி்கள்,	 மாடய்களின்	
மூலம்	நீ	தள்ைாடுகிறாய்.	இன்னும்	பிறருக்குரிய	பபாருட்்கடைப	
பாரதது	 அது	 எனக்கு	 இல்டலயய,	 அவர்கடைப	 யபால	 நான்	
இல்டலயய	என்று	அங்கலாய்க்கிறாய்.	இவ்விதமான	்காரியங்களில்	
நீ	 ்கடறபட்டு	 யபாய்வி்டக்கூ்டாது	 என்பதினால்	 தான்	 சடபயின்	
மூலம்	இவ்வைவு	சிலாக்கியதடத	உனக்குக்	ப்காடுக்கிறார.	ஆனால்	
நீ	என்ன	பசால்லுகிறாய்?	அபதல்லாம்	எனக்கு	யவண்டாம்.	அது	
இல்லாமயல	நான்	ஒரு	நல்ல	கிறிஸ்தவனா்க	வாழமுடியும்	என்று	
அல்லததட்டுகிறாய்.	
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சீஷன என்பவன அனுதினமும் ேன சிலுடவடய சுமப்பவன: 
	 அன்பானவர்கயை!	 யவதம்	 பசால்லுகிற	 வாழக்ட்கமுடற	
யவறு.	“பின்பு	அயந்க	ஜனங்கள்	அவயராய்டகூ்டப	பிரயாணமாய்ப	
யபாட்கயில்,	 அவர்களி்டமாய்	 அவர	 திரும்பிபபாரதது:	
யாபதாருவன்	 என்னி்டததில்	 வந்து,	 தன்	 த்கபபடனயும்	
தாடயயும்	 மடனவிடயயும்	 பிள்டை்கடையும்	 சய்காதரடரயும்	
சய்காதரி்கடையும்,	 தன்	 ஜீவடனயும்	 பவறுக்்காவிட்்டால்	
எனக்குச்	 சீஷனாயிருக்்கமாட்்டான்”	 (லூக்்கா	 14:25-26).	
இதுதான்	 யவதம்	 யபாதிக்கும்	 கிறிஸ்தவ	 வாழக்ட்க.	 இதுதான்	
சீஷததுவம்.	 இதற்குக்	 குடறவான	 அைவு்கடை	 இயயசுகிறிஸ்து	
யபாதிக்்கவுமில்டல,	 அஙகீ்கரிக்்கவுமில்டல.	 யாபதாருவன்	
என்னி்டததில்	வந்து,	தன்	த்கபபடனயும்	தாடயயும்	மடனவிடயயும்	
பிள்டை்கடையும்	 சய்காதரடரயும்	 சய்காதரி்கடையும்,	 தன்	
ஜீவடனயும்	 பவறுக்்காவிட்்டால்	 என்று	 பசால்லுவது	 ்கடினமா்க	
யதான்றுகிறதா?	 இதில்	 என்ன	 பசால்லுகிறார?	 நீ	 முதலாவது	
யதவடன	டவக்்கயவணடும்	என்கிறார.	மற்றவர்களுக்கு	பிரியமா்க	
ந்டக்்கயவணடும்	 என்பதல்ல,	 முதலாவது	 நீ	 யதவடன	 டவதது	
அவடரப	பின்பற்று	என்று	யபாதிக்கிறார.	
	 நான்	ஒரு	வாலிபனா்க	இயயசுகிறிஸ்துடவ	ஏற்றுக்ப்காண்ட	
பபாழுது,	 அயந்க	 பிரச்சடன்கள்,	 பாடு்களின்	 ஊ்டா்க	 ்க்டந்து	
பசன்யறன்.	என்	தந்டத	மி்கவும்	என்டன	அடதரியபபடுததினார.	
என்	 வாழக்ட்கயில்	 எல்லாவற்றிலும்	 யதால்வி்கள்.	 இவ்விதமான	
சூழநிடலயிலும்	 யதவடனவிட்டு	 நான்	 பின்வாங்கவில்டல.	
பாடு்கள்,	 நிந்டத்கள்,	 யபாராட்்டங்கள்	எல்லாவற்டறயும்	 ்க்டந்து	
பசன்யறன்.	 அன்பானவர்கயை!	 ்கலபடபயின்	 யமல்	 ட்கடய	
டவததுவிட்டு	 பின்னிட்டு	 பாரக்்க	 முடியாது.	 அவர	 என்ன	
பசால்லுகிறாயரா	அதுதான்	ஜீவ	வழி.	இந்த	உல்கததில்	நீ	அவடரத	
தவிர	 யவபறடதயுயம	 அவருக்கு	 யமலா்க	 யநசிக்்க	 முடியாது.	
அவர	அந்த	 யநசததிற்கு	பாததிரமானவர.	உன்	பாவங்களுக்்கா்க	
சிலுடவயில்	 பலியா்க	 தன்டனயய	 ஒபபுக்ப்காடுததவர.	 “தன்	
சிலுடவடயச்	சுமந்துப்காணடு	எனக்குப	பின்பசல்லாதவன்	எனக்குச்	
சீஷனாயிருக்்கமாட்்டான்”	(லூக்்கா	14:27)	என்று	பசால்லுகிறார.	
	 இந்த	 உல்கததின்	 எல்லா	 பாடு்களும்	 சிலுடவயல்ல.	
இயயசுவுக்்கா்க	 வாழுகிறதில்	 நீ	 படுகிற	 பாடு்கள்,	 குடறவு்கள்,	
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மற்றவர்கைால்	 புற்கணிக்்கபபடுதல்	 யபான்றடவயய	 சிலுடவ.	
ஆ்கயவ	 இந்த	 சிலுடவடய	 சுமந்துப்காணடு	 நீ	 கிறிஸ்துடவ	
பின்பற்றவில்டல	 என்றால்,	 நீ	 அவருக்கு	 பாததிரவான்	 அல்ல.	
இன்டறக்கு	 யதவன்	 உன்டனயும்	 என்டனயும்	 பாரதது	 என்ன	
பசால்லக்கூடும்?	உன்	ஆததுமா	விடலயயறபபபற்றது.	இன்டறக்கு	
நான்	 மரிததாலும்	 பரயலா்கததிற்கு	 பசல்யவனா?	 உங்கடையய	
ஆராய்ந்து	 பாருங்கள்.	 அன்பானவர்கயை!	 உன்னுட்டய	
வாழக்ட்கயில்	 முதலாவது	 யதவன்	 இல்டலபயன்றால்	 நீ	
சீஷனல்ல,	கிறிஸ்தவனுமல்ல.	ஒருயவடை	உங்கள்	மனதில்	என்ன	
இருக்கிறயதா	 எனக்கு	 பதரியாது.	 இடத	 வாசிக்கும்பபாழுது	
பிசாசு	என்ன	உங்கள்	மனதில்	விடதக்கிறாயனா	எனக்கு	பதரியாது	
நணபர்கயை!	ஆனால்	யவதம்	பசால்லுகிறது,	சிலுடவடய	எடுதது	
என்டனப	பின்பற்றாதவன்	எனக்குப	பாததிரனல்ல.	உன்னுட்டய	
வாழக்ட்கயில்	 இந்த	 யவதததிற்கு	 முழுடமயா்க	 அரபபணிதது	
வாழுகிற	 வாழக்ட்க	 உண்டா?	 உன்	 வாழக்ட்க	 மற்றவர்களுக்கு	
சாட்சியா்க	இருக்கிறதா?	அல்லது	மற்றவர்கள்	உன்டனப	பாரதது	
ஒரு	நல்ல	சாட்சியி்டக்	கூடுமா?	இந்த	உல்கம்	ஒரு	அநிததியமானது.	
்கணடண	 மூடி	 ்கணடணத	 திறபபதற்குள்	 இந்த	 உல்கதடத	
விட்டு	 ்க்டந்து	 பசல்லுபவர்கள்	 அயந்கர.	 ஒருயவடை	 அவர்கள்	
எல்யலாரும்,	 நான்	 அதி்க	 நாள்	 இந்த	 உல்கததில்	 வாழுயவன்	
என்று	எணணி	வாழந்திருபபார்கள்.	ஆனால்	அவர்களின்	பயணம்	
முடிந்து	யபானது.	அவர்களின்	நிடல	என்னவா்க	இருக்கும்	என்பது	
நமக்குத	பதரியாது.	வாழக்ட்க	என்பது	அவ்வைவு	தான்,	ஒருநாள்	
எதிரபாராத	 யவடையியல	 நீயும்	 நானும்	இந்த	உல்கதடதவிட்டு	
்க்டக்்கப	யபாகியறாம்.	ஆனால்	எஙய்க	யபா்கபயபாகியறாம்?	இது	
கிருடபயின்	்காலம்,	இரக்்கததின்	்காலம்.	யதவன்	உன்யனாடு	கூ்ட	
பதா்டரந்து	 யபசிக்ப்காணய்ட	 இருக்கிறார.	 ஆண்டவருட்டய	
வாரதடத	 அயந்கருட்டய	 வாழக்ட்கயில்	 கிட்டக்்கவில்டல.	
அயந்க	சடப்களில்	சததியம்	சததியமா்க	யபாதிக்்கபபடுவதில்டல.	
சததியதடதப	யபாதிக்கிற	சடபக்கு	யபாகிற	மக்்கள்,	என்ன	இது	
எபபபாழுது	பாரததாலும்	சிலுடவ,	பாடு்கள்	என்று	இடதயயதான்	
யபசிக்ப்காணடிருக்கிறார்கள்.	 எனக்ய்கற்ற	 சடப	 எங்காகிலும்	
இருக்கிறதா	என்று	யதடிப	யபாகிறார்கள்.	ஒருயவடை	நீ	இவ்வாறு	
எணணுவாயானால்	 சததியம்	 இதுதாயன.	 இடத	 ஒருவராலும்	
மாற்ற	முடியாது.	



10

சீர்திருத்த சததியங்கள் 

விடைககிரயத்டே கணககிடடு இதயசுடவ பின்பற்று:

 ஆண்டவராகிய	 இயயசுகிறிஸ்து	 யமலும்	 பசால்லுகிறார,	
நீ	 முன்னதா்கயவ	 ்கணக்குப	 யபாட்டு	 என்டனப	 பின்பற்று	
என்கிறார.	 உன்னால்	 இது	 முடியுமா	 இல்டலயா	 என்று	
்கணக்குப	யபாட்ய்ட	என்டனப	பின்பற்று	என்று	பசால்லுகிறார.	
“உங்களில்	 ஒருவன்	 ஒரு	 ய்காபுரதடதக்	 ்கட்்ட	 மனதாயிருந்து,	
அஸ்திபாரம்	யபாட்்டபின்பு	முடிக்்கத	திராணியில்லாமற்யபானால்,	
பாரக்கிறவர்கபைல்லாரும்:	 இந்த	 மனுஷன்	 ்கட்்டதபதா்டஙகி,	
முடிக்்கத	திராணியில்லாமற்யபானான்	என்று	பசால்லித	தன்டனப	
பரியாசம்பணணாதபடிக்கு,	அடதக்	்கட்டித	தீரக்கிறதற்குத	தனக்கு	
நிரவா்கமுணய்டா	இல்டலயயா	என்று	முன்பு	அவன்	உட்்காரந்து	
பசல்லுஞபசலடவக்	 ்கணக்குப	 பாராமலிருபபாயனா?	 அன்றியும்	
ஒரு	ராஜா	மற்பறாரு	ராஜாயவாய்ட	யுததஞபசய்யப	யபாகிறயபாது,	
தன்யமல்	இருபதினாயிரம்	யசவ்கயராய்ட	வருகிற	அவடனத	தான்	
பதினாயிரம்	 யசவ்கடரக்ப்காணடு	எதிரக்்கக்	கூடுயமா	கூ்டாயதா	
என்று	 முன்பு	 உட்்காரந்து	 ஆயலாசடனபணணாமலிருபபாயனா?	
கூ்டாபதன்று	்கண்டால்,	மற்றவன்	இன்னும்	தூரததிலிருக்கும்யபாயத,	
ஸ்தானாபதி்கடை	 அனுபபி,	 சமாதானததுக்்கானடவ்கடைக்	
ய்கட்டுக்ப்காள்வாயன.	 அபபடியய	 உங்களில்	 எவனாகிலும்	
தனக்கு	 உண்டானடவ்கடைபயல்லாம்	 பவறுததுவி்டாவிட்்டால்	
அவன்	 எனக்குச்	 சீஷனாயிருக்்கமாட்்டான்”	 (லூக்்கா	 14:28-33).	
நீ	எல்லாவற்டறயும்	பவறுதது	விட்டுவிட்டு	என்டனப	பின்பற்ற	
முடியுமா	முடியாதா	என்று	்கணக்கு	யபாட்டு	என்டனப	பின்பற்று	
என்று	யதவன்	பசால்லுகிறார.	

	 அருடமயான	 சய்காதரயன!	 சய்காதரியய!	 ஒருயவடை	
யதவனுக்கு	 புறம்பான	 ்காரியங்கள்	 உன்னி்டததில்	 இருக்கின்றன	
என்று	 நீ	 உணரவாயானால்,	 அடத	 நீ	 சரிபடுததாமல்	
விடுவாயானால்	 உனக்கு	 ஆபதது.	 நம்	 வாழக்ட்கயில்	 யதவன்	
பதா்டரந்து	நம்யமாடு	யபசிக்ப்காணய்ட	இருக்கிறார.	நம்முட்டய	
ஆததுமாவின்	நிடலடயக்	குறிதது	பதளிவா்க	 எடுததுடரக்கிறார.	
இல்டல,	 அபதல்லாம்	 என்னால்	 சரி	 பசய்ய	 முடியாது	
அபபடிததான்	 வாழுயவன்	 என்று	 நீ	 பசால்லுவாயானால்	 இனி	
உனக்கு	என்ன	நம்பிக்ட்கயுணடு?	யவதம்	உன்	இஷ்்டபபடி	வாழ	
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யபாதிக்்கவில்டலயய.	 நீ	 உன்	 ்காரியதடத	 நிதானிக்்கயவணடியது		
அவசியமா்க	 இருக்கிறது.	 ஆ்கயவ	 யதவன்,	 நீ	 பசல்லும்	
பசலடவ	 ்கணக்குப	 யபாட்ய்ட	 என்டனப	 பின்பற்று	 என்கிறார.	
அன்பானவர்கயை!	சீஷததுவம்	என்பது	பவறும்	யபாதடனயல்ல,	
அது	பின்பற்ற	யவணடிய	ஒன்று.	யமலும்,	“உங்களில்	எவனாகிலும்	
தனக்கு	 உண்டானடவ்கடைபயல்லாம்	 பவறுததுவி்டாவிட்்டால்	
அவன்	எனக்குச்	சீஷனாயிருக்்கமாட்்டான்”	என்று	பசால்லுகிறார.	
சுயதடத	 ஒருவன்	பவறுக்்காவிட்்டால்	அவன்	கிறிஸ்தவனுமல்ல,	
சீஷனுமல்ல.	இயயசுகிறிஸ்து	இபபடி	யபாதிக்கிறார,	 நாம்	அந்த	
அைவுக்கு	வாழயவணடும்	என்ற	அவசியமில்டல,	நம்மால்	முடிந்த	
அைவுக்கு	 வாழந்தால்	 யபாதும்	 என்று	 நாம்	 எணணுகியறாம்.	
ஆனால்	அது	யவதததின்	வடரமுடற	இல்டல.	

ஆோயத்திற்காக இதயசுகிறிஸ்துடவ தேடினவரகள்:

	 யயாவான்	 எழுதின	 சுவியசஷம்	 ஆறாம்	 அதி்காரததில்	
(யயாவான்	 6:22-67)	 பாரதயதாயமயானால்,	இந்த	அதி்காரததில்	
இருக்கிற	மக்்கள்	யாபரன்று	பசான்னால்,	இயயசுகிறிஸ்து	பசய்த	
அற்புதங்கடை	 தங்களுக்கு	 சாத்கமாக்கிக்	 ப்காணடு	 அதற்்கா்க	
அவடரப	 பின்பற்றினவர்கள்.	 இயயசுவானவர	 ஆ்காரததின்	
மூலமா்கவும்,	அற்புதததின்	மூலமா்கவும்	தங்கடை	வழிந்டததுவார	
என்பறணணி	ஒரு	திரள்	கூட்்ட	மக்்கள்	வருகிறார்கள்.	“மறுநாளில்	
்க்டலின்	 அக்்கடரயியல	 நின்ற	 ஜனங்கள்	 அவருட்டய	 சீஷர	
ஏறின	 அந்த	 ஒயர	 ப்டவுதவிர	 அஙய்க	 யவபறாரு	 ப்டவும்	
இருந்ததில்டலபயன்றும்,	 இயயசு	 தம்முட்டய	 சீஷரு்டயனகூ்டப	
ப்டவில்	ஏறாமல்	அவருட்டய	சீஷரமாததிரம்	யபானார்கபைன்றும்	
அறிந்தார்கள்.	்கரததர	ஸ்யதாததிரஞ	பசய்தபின்பு	அவர்கள்	அபபம்	
சாபபிட்்ட	இ்டததுக்குச்	 சமீபமாய்த	 தியபரியாவிலிருந்து	 யவயற	
ப்டவு்கள்	வந்தது.	அபபபாழுது	இயயசுவும்	அவருட்டய	சீஷரும்	
அஙய்க	இல்லாதடத	ஜனங்கள்	்கணடு,	உ்டயன	அந்தப	ப்டவு்களில்	
ஏறி,	 இயயசுடவத	 யதடிக்ப்காணடு,	 ்கபபரநகூமுக்கு	 வந்தார்கள்.	
்க்டலின்	அக்்கடரயியல	அவர்கள்	அவடரக்	்கண்டயபாது:	ரபீ,	நீர	
எபபபாழுது	 இவ்வி்டம்	 வந்தீர	 என்று	 ய்கட்்டார்கள்”(யயாவான்	
6:22-25).	
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	 இந்த	மக்்கள்	பமய்யாலும்	அதி்க	தூரம்	பிரயாணபபட்டு	
இயயசுடவத	 யதடி	 வந்தார்கள்.	 இவர்களின்	 பிரயாசதடத	
நாம்	 பாராட்்டததான்	 யவணடும்.	 அதி்க	 ஆவலு்டன்	
இயயசுகிறிஸ்துவினி்டததில்	 “ரபீ,	 நீர	 எபபபாழுது	 இவ்வி்டம்	
வந்தீர”	 என்று	ய்கட்்டார்கள்.	அதாவது	யபாத்கயர	எபபபாழுது	
இஙகு	வந்தீர்கள்,	நாங்கள்	உம்டம	அஙய்க	யதடி	அடலந்யதாயம	
என்று	ய்கட்்டார்கள்.	இபபடி	யதடி	அடலந்து	வந்த	மக்்கடைப	
பாரதது	இயயசு:	“நீங்கள்	அற்புதங்கடைக்	்கண்டதினால்	அல்ல,	
நீங்கள்	 அபபம்	 புசிததுத	 திருபதியானதினாயலயய	 என்டனத	
யதடுகிறீர்கள்	 என்று	 பமய்யா்கயவ	 பமய்யா்கயவ	 உங்களுக்குச்	
பசால்லுகியறன்”	 (யயாவான்	 6:26)	 என்று	 பசான்னார.	 இந்த	
ஜனங்கள்,	 இயயசுகிறிஸ்து	 இவ்வைவு	 பபரிய	 அற்புததடத	
பசய்திருக்கிறாயர,	இவரதான்	யதவன்	என்று	விசுவாசிதது	வராமல்,	
இனியமல்	நாம்	எந்த	யவடலயும்	பசய்யத	யதடவயில்டல,	இஙகு	
அருடமயான	உணடவ	வருவிக்்கக்	கூடிய	ஒரு	நபர	இருக்கிறார,	
அவயராய்ட	 எபபபாழுதும்	 இருந்துவிட்்டால்	 யபாதும்	 என்று	
ஆண்டவரி்டததில்	வந்தார்கள்.	அவர்கடைப	பாரதது	யநரடியா்க	
யதவன்	்கடிந்து	ப்காண்டார.	
	 அன்பானவர்கயை!	 இயயசுகிறிஸ்துடவ	 ஆதாயததிற்்கா்க	
பின்பற்றுகிற	 மனநிடலயயாடு	 கூ்ட	 நாம்	 வருயவாமானால்	
யதவன்	 பசால்லுகிறார,	 “அழிந்துயபாகிற	 யபாஜனததிற்்கா்க	
அல்ல,	நிததியஜீவன்வடரக்கும்	நிடலநிற்கிற	யபாஜனததிற்்கா்கயவ	
கிரிடய	 ந்டபபியுங்கள்;	 அடத	 மனுஷகுமாரன்	 உங்களுக்குக்	
ப்காடுபபார;	அவடரப	பிதாவாகிய	யதவன்	முததிரிததிருக்கிறார	
என்றார”	 (யயாவான்	 6:27).	 அன்பானவர்கயை!	 அழிந்து	
யபாகிற	 ஆதாயததிற்்கா்க	 இயயசுகிறிஸ்துடவ	 யத்டாதீர்கள்.	
நிததிய	 ராஜஜியததிற்்கா்க	அவடரத	 யதடுங்கள்.	இந்த	ஜனங்கள்	
தங்களின்	 பிரயாசம்	 வீணாகிவிட்்டது	 என்று	 அறிந்தபடியால்,	
இயயசுடவ	விட்டு	பின்வாஙகுவடத	நாம்	பாரக்கியறாம்.	இவர்கள்	
யவததடதக்	கூ்ட	நன்றா்க	பதரிந்து	டவததிருந்த	ஜனங்கள்தான்.	
“அபபபாழுது	 அவர்கள்	 அவடர	 யநாக்கி:	 யதவனுக்ய்கற்ற	
கிரிடய்கடை	 ந்டபபிக்கும்படி	 நாங்கள்	 என்ன	 பசய்யயவணடும்	
என்றார்கள்.	 இயயசு	 அவர்களுக்குப	 பிரதியுததரமா்க:	 அவர	
அனுபபினவடர	 நீங்கள்	 விசுவாசிபபயத	 யதவனுக்ய்கற்ற	
கிரிடயயாயிருக்கிறது	என்றார”	(யயாவான்	6:27-29).	முதலாவது	
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நீங்கள்	யதவடன	யத்டயவணடும்	என்று	அவர	பசான்னபபாழுது	
அந்த	 ஜனங்கள்,	 “அதற்கு	 அவர்கள்:	 அபபடியானால்	 உம்டம	
விசுவாசிக்கும்படிக்கு	 நாங்கள்	 ்காணததக்்கதா்க	 நீர	 என்ன	
அட்டயாைதடதக்	 ்காணபிக்கிறீர?	 என்னதடத	 ந்டபபிக்கிறீர?	
வானததிலிருந்து	 அவர்களுக்கு	 அபபதடதப	 புசிக்்கக்ப்காடுததார	
என்று	எழுதியிருக்கிறபடி,	 நம்முட்டய	பிதாக்்கள்	வனாந்தரததில்	
மன்னாடவப	 புசிததார்கயை	 என்றார்கள்”	 (யயாவான்	 6:30-31)	
என்று	இயயசுகிறிஸ்துவினி்டததில்	ய்கட்்டார்கள்.
	 யவததடத	அறிந்திருபபது	சீஷததுவம்	அல்ல,	யவததடதக்	
்கட்டபபிடிபபயத	 சீஷததுவம்.	 ஆ்கயவதான்	 யயாசுவாவி்டம்	
யதவன்,	 என்	 வாரதடத்களின்படி	 பசய்ய	 ்கவனமாயிரு	
என்று	 பசான்னார.	 “இந்த	 நியாயபபிரமாண	 புஸ்த்கம்	 உன்	
வாடயவிட்டுப	பிரியாதிருபபதா்க;	இதில்	எழுதியிருக்கிறடவ்களின்
படிபயல்லாம்	நீ	பசய்யக்	்கவனமாயிருக்கும்படி,	இரவும்	ப்கலும்	
அடதத	தியானிததுக்	ப்காணடிருபபாயா்க;	அபபபாழுது	நீ	உன்	
வழிடய	 வாய்க்்கபபணணுவாய்,	 அபபபாழுது	 புததிமானாயும்	
ந்டந்துப்காள்ளுவாய்”	 (யயாசுவா	 1:8).	 பவறும்	 யவத	 அறிவு	
யபாதாது.	 அதன்படி	 ந்டக்கின்றாயா?	 என்பது	 தான்	 ய்கள்வி.	
அதன்படி	 நீ	 ந்டக்்கவில்டல	 என்றால்	 நீ	 இரட்சிக்்கபப்டயவ	
இல்டல.	 இடத	 வாசிக்கும்	 பபாழுது	 ஒருயவடை	 உங்களுக்கு	
அதிரச்சியா்க	 இருக்்காலம்,	 ஆனால்	 நான்	 யவதம்	 யபாதிக்கிற	
சததியதடத	 தான்	 உங்களுக்கு	 எழுதுகியறன்.	 இது	 என்னுட்டய	
சுய	 ஞானததினால்	 உண்டான	 யபாதடனயல்ல.	 உன்னுட்டய	
ஆததுமாவின்	 விடலமதிபடப	 உணரந்துதான்	 இடத	 உங்களுக்கு	
எழுகியறன்.	 யவதம்	 யபாதிக்கிற	பதளிவான	 சததியதடத	 நீங்கள்	
அறிந்திருக்கிறீர்கைா	என்று	எனக்கு	பதரியாது,	ஆனால்	இதுதான்	
சததியம்.	நீங்கள்	தடலமுடற	தடலமுடறயா்க	கிறிஸ்தவ	குடும்பம்	
என்று	இருக்்கலாம்.	நீ	இரட்சிக்்கபப்டவில்டல	என்றால்	எல்லாயம	
வீணாயிற்யற.	இது	யதவனுட்டய	வாரதடதயா்க	இருக்கிறது,	இந்த	
வாரதடதக்கு	்கணக்கு	ஒபபுவிக்்க	யவணடுயம.	இடத	வாசிததும்	
நீ,	 உன்	 சுயவழியில்	 வாழுவாயானால்	 உன்	 நிடல	 என்னவா்க	
இருக்கும்?	யபாலியான	யபாதடன்கடை	நம்பி	ஏமாந்து	யபா்காயத,	
யதவனி்டததில்	நீ	தான்	்கணக்கு	ஒபபுவிக்்க	யவணடும்	என்படதத	
பதரிந்துப்காள்.	
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பினவாங்கிய சீஷரகள்: 

	 யமலும்	யதவன்,	“நீங்கள்	மனுஷகுமாரனுட்டய	மாம்சதடதப	
புசியாமலும்,	 அவருட்டய	 இரதததடதப	 பானம்பணணாமலும்	
இருந்தால்	 உங்களுக்குள்யை	 ஜீவனில்டல	 என்று	 பமய்யா்கயவ	
பமய்யா்கயவ	 உங்களுக்குச்	 பசால்லுகியறன்.	 என்	 மாம்சதடதப	
புசிதது,	என்	இரதததடதப	பானம்பணணுகிறவனுக்கு	நிததியஜீவன்	
உணடு;	நான்	அவடனக்	்கட்டசிநாளில்	எழுபபுயவன்.	என்	மாம்சம்	
பமய்யான	 யபாஜனமாயிருக்கிறது,	 என்	 இரததம்	 பமய்யான	
பானமாயிருக்கிறது”(யயாவான்	6:53-55).	இயயசுகிறிஸ்துவினுட்டய	
இந்த	 உபயதசம்	 சீஷர்களுக்கு	 இ்டறலாயிருக்கிறடத	 நாம்	
பாரக்கியறாம்.	 “்கபபரநகூமிலுள்ை	 பஜப	 ஆலயததியல	 அவர	
உபயதசிக்ட்கயில்	இடவ்கடைச்	பசான்னார.	அவருட்டய	சீஷரில்	
அயந்கர	இடவ்கடைக்	ய்கட்்டபபாழுது,	இது	்கடினமான	உபயதசம்,	
யார	 இடதக்	 ய்கட்பார்கள்	 என்றார்கள்”	 (யயாவான்	 6:59-60).	
இடதக்ய்கட்்ட	 சீஷர்கள்	 முறுமுறுக்கிறார்கள்.	 அன்பானவர்கயை!	
சததியம்	உனக்கு	மி்கக்்கடினமா்க	யதான்றலாம்.	ஆனால்	இதுதான்	
இயயசுகிறிஸ்துவின்	 உபயதசம்.	 இந்த	 சததியதடத	 நீ	 விைஙகிக்	
ப்காள்ை	யதவனி்டததில்	மன்றாடு,	இந்த	சததியம்தான்	உன்டன	
விடுதடலயாக்்க	 முடியும்.	 நீ	 இவ்வைவு	 நாட்்கைா்க	 எணணி	
வாழந்து	ப்காணடிருந்த	முடற,		யவதம்	யபாதிக்கும்	சததியததிற்கு	
சரியாய்	இல்டலபயன்றால்,	யதவ	சமு்கததில்	உன்டனத	தாழதது.	
திரள்கூட்்ட	 மக்்கள்	 ஆண்டவடரத	 யதடிவந்தார்கள்,	 இந்த	
உபயதசதடதக்	ய்கட்டு,	இது	்கடினமான	உபயதசம்	யார	இடத	
பின்பற்றுவார்கள்?	என்று	ய்கட்்டார்கள்.	
	 ஒருயவடை	 நீயும்	 அவ்விதம்	 ய்கட்பாயானால்,	 ஒன்டற	
மட்டும்	பதரிந்து	ப்காள்,	நீ	யதவ	ய்காபாக்கிடனடய	உன்யபரில்	
குவிததுக்	 ப்காள்ளுகிறாய்.	 இன்டறக்கு	 யபாலி	 ஊழியர்கள்	
இலகுவான	சததியதடத	சடப்களில்	யபாதிதது,	அதி்க	கூட்்டதடத	
யசரக்கின்றார்கள்.	 அவர்களின்	 ஒவ்பவாரு	 ஆததுமாவும்	
இருளில்	மூழகி	யபாய்விட்்டது.	ஒருயவடை	நீயும்	அவ்விதமான	
இருளில்	 மூழகி	 இருபபாயானால்,	 இதுயவ	 சததியம்,	 இடத	
உணரந்து	இதில்	ந்டவுங்கள்.	இயயசுகிறிஸ்து	இவ்விதமாய்	அந்த	
மக்்களி்டம்	 யபாதிததவு்டன்	 அவர்கள்	 யபாகிறார்கயை	 என்று	
்கவடலயா	 அட்டந்தார?	 இல்டலயய,	 “சீஷர்கள்	 அடதக்குறிதது	
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முறுமுறுக்கிறார்கபைன்று	 இயயசு	 தமக்குள்யை	 அறிந்து,	
அவர்கடை	 யநாக்கி:	 இது	 உங்களுக்கு	 இ்டறலாயிருக்கிறயதா?	
மனுஷகுமாரன்	 தாம்	 முன்னிருந்த	 இ்டததிற்கு	 ஏறிபயபாகிறடத	
நீங்கள்	 ்காணபீர்கைானால்	 எபபடியிருக்கும்?	 ஆவியய	
உயிரபபிக்கிறது,	 மாம்சமானது	 ஒன்றுக்கும்	 உதவாது;	 நான்	
உங்களுக்குச்	 பசால்லுகிற	 வசனங்கள்	 ஆவியாயும்	 ஜீவனாயும்	
இருக்கிறது.	 ஆகிலும்	 உங்களில்	 விசுவாசியாதவர்கள்	 சிலர	
உணடு	என்றார;	விசுவாசியாதவர்கள்	இன்னாபரன்றும்,	தம்டமக்	
்காட்டிக்ப்காடுபபவன்	 இன்னாபனன்றும்	 ஆதிமுதலா்க	 இயயசு	
அறிந்திருந்தபடியால்,	 அவர	 பின்னும்:	 ஒருவன்	 என்	 பிதாவின்	
அருடைப	பபறாவிட்்டால்	என்னி்டததிற்கு	வரமாட்்டான்	என்று	
இதினிமிததயம	உங்களுக்குச்	பசான்யனன்”	 (யயாவான்	 6:61-65)	
என்று	 பசான்னார.	அன்பானவர்கயை!	இது	 உணடமதான்,	 ஒரு	
மனிதடன	 ஆண்டவர	 பதரிந்துப்காள்ைவில்டல	 என்றால்	 அந்த	
மனிதன்	 யதவனி்டததில்	 வரமுடியாது.	 இயயசுகிறிஸ்து	 இந்த	
சததியதடத	பதளிவா்க	அறிந்திருந்தார,	பதளிவா்கப	யபாதிததார.	
இந்த	 சததியததிற்கு	 நீங்கள்	 உததிரவாதி.	 ஒருயவடை	 நீங்கள்,	
இயயசுகிறிஸ்து	என்டனத	பதரிந்துப்காள்ைவில்டல	ஆ்கயவ	நான்	
இரட்சிக்்கபப்டவில்டல	என்று	பசால்லமுடியாது.	
ச்பருடமடய உடையுங்கள்:

	 இடுக்்கமான	 வாசல்	 வழியா்க	 உட்பிரயவசிபபது	
உன்னுட்டய	 ்க்டடம.	 உன்னுட்டய	 பபருடமடயபயல்லாம்	
விட்டுவிட்டு	 உன்டனத	 தாழததி,	 “ஆண்டவயர!	 நான்	 ஒரு	
இரட்சிக்்கபப்டாத	 மனிதன்,	 நான்	 ஒரு	 பாவியா்க	 இன்னும்	
வாழந்து	ப்காணடிருக்கியறன்,	நான்	சடபக்கு	ஒரு	தட்டக்்கல்லா்க	
இருக்கியறன்,	என்டன	மன்னியும்”	என்று	உன்டன	ஒபபுக்ப்காடு.	
அன்பானவர்கயை!	 உன்	 பபருடமபயல்லாம்	 உட்டபபதுதான்	
தாழடம.	 உன்	 பபருடமபயல்லாம்	 சிலுடவயில்	 அடறந்துவிடு.	
அடததான்	“தன்டனததான்	பவறுதது”	என்று	யவதம்	பசால்லுகிறது.	
அருடமயானவர்கயை!	நீங்கள்	உல்கதயதாடு	பல	மணி	யநரங்கள்	
பசலவு	 பசய்கிறீர்கள்,	 ஆனால்	 உன்	 ஆததுமாவிற்்கா்க	 யதவ	
சமு்கததில்	 உன்டன	 எந்த	 அைவிற்கு	 தாழததி	 வாழுகிறாய்.	
சிந்திததுபபாருங்கள்,	 ஒருயவடை	 நீ	 நர்கததிற்கு	 யபாவாயானால்	
உன்டன	நீயய	அஙகு	மன்னிததுக்	ப்காள்ை	முடியாது.	ஏபனன்றால்,	
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யவதம்	யபாதிக்கும்	இந்த	சததியததிற்கு	கீழபபடியவில்டல.	அஙகு	
நீ	என்னதான்	்கதறினாலும்	உன்	பசால்டலக்	ய்கட்யபார	ஒருவரும்	
இருக்்கமாட்்டார்கள்.	தனிடமயில்	உன்	யவதடன	பபருகும்.	அஙகு	
யதவன்	 உன்	 பஜபதடதக்	 ய்கட்டு	 பதிலளிக்்கமாட்்டார.	 நிததிய	
நிததியமாய்	ஒரு	ஆததுமா	இயத	நிடலயில்	்காணபபடும்	என்று	
நான்	 சிந்திக்கும்	 பபாழுது	 என்னால்	 இடத	 புரிந்துப்காள்ையவ	
முடியவில்டல.	 ஆனால்	 இயயசுகிறிஸ்து	 பபாய்	 பசால்லுகிறவர	
அல்ல,	 யவதம்	 ஒருக்்காலும்	 தவறிடழக்்காதது.	 ஆ்கயவ	 இந்த	
யவததடதததான்	நான்	நம்புகியறன்,	யவபறாரு	நம்பிக்ட்க	எனக்கு	
இல்டல.	 அன்பான	 சய்காதரயன!	 சய்காதரியய!	 நீ	 பமய்யான	
சீஷனா?	கிறிஸ்தவனா?	யதவன்	இன்டறக்கு	பதளிவா்க	உன்யனாடு	
இதன்	 மூலம்	 யபசி	 இருக்கிறார	 என்று	 நான்	 நம்புகியறன்.	
இடுக்்கமான	வாசலில்	உட்பிரயவசி	(உன்	பபருடமடய	எல்லாம்	
உட்ட).	 யதவனுட்டய	 சமு்கததிற்கு	 பசன்று,	 “்கரததாயவ!	 நான்	
இடுக்்கமான	வாசல்	வழியா்க	உட்பிரயவசிக்கியறன்.	என்னுட்டய	
பபருடம	 எவ்வைவா்க	 இருக்கிறது?	 உமக்கு	 பிரியமில்லாத	
்காரியங்கள்	எடவ?	எனக்கு	பவளிபபடுததும்	ஆண்டவயர!”	என்று	
உன்டன	ஒபபுக்ப்காடு.	ஒரு	சீஷன்	(கிறிஸ்தவன்)	என்பவன்	தன்	
பபருடமடய	உட்டததவன்.		

்கர்த்தர ்தயாகெ இந்த வயார்தய்த்கயள ஆசீரவதிப்யாரயா்க! ஆமென்!
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