
மே ோதம் - 8ஆம் மததி. 
பாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் வாரம் வவள்ளிக்கிழமே 

நற்வெய்தி: ம ாவான் 14: 1-6 
 
கிறிஸ்துமவ நம் வழி 
(இம சுமவ பின்பற்ற விரும்பி  நான்கு விதோன ேனிதர்கள்) 

 

"101 ways to live your life" அதாவது "உங்கள் வாழ்வவ வாழ 101 வழிகள்" எனும் ஆங்கில 
புத்தகத்வத எழுதியவர் செலஸ்தீன் சுவா. நாம் எப்படிசயல்லாம் நம்முவைய வாழ்க்வகவய வாழ 
வவண்டுசென  101 வழிகவை இவர் இந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறு பலரும் பல 

வழிகவை குறிப்பிடுகிறார்கள். ொதாரணொக ஒரு ெனிதனுக்கு வாழ்க்வகயில் சதரிந்த வழி 
இரண்வை இரண்டு தான், ஒன்று நல்ல வழியில் வாழ வவண்டும், ெற்சறான்று சகட்ை வழியில் வாழ 
வவண்டும். எவவ எப்படி இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்கைாகிய நெக்கு இன்வறய நற்செய்தி ஒரு 
உன்னதொன வழிவய காட்டுகிறது.  அதுதான் கிறிஸ்து என்னும் வழி. 

 
 வயாவான் 14: 6  "வழியும் உண்வெயும் வாழ்வும் நாவன என் வழியாய் அன்றி எவரும் 

தந்வதயிைம் வருவதில்வல" என இவயசுவவ நம் வாழ்க்வகக்கான வழி, இவயசுவவ தந்வதயாம் 

கைவுவை பின்பற்றுவதற்கான வழி,  அவர் சென்ற வழிவய நம் வழி. அவ்வழிவய உண்வெக்கும் 
வாழ்வுக்கும் கூட்டி செல்லும் வழி. இவயசுவவப் பின்பற்ற விரும்பிய ெனிதர்கவை  நான்கு 
வவகயாக பிரிக்கலாம். 

 
1. பின்மனாக்கி பின்மனறி  ேனிதர்கள்: 

 ெத்வதயு 19 :21- 22 -ல்  இவயசுவவ பின்பற்ற விரும்பிய ஒரு இவைஞன்,  உன் சொத்துக்கவை 
எல்லாம் விற்றுவிட்டு ஏவழகளுக்கு சகாடுத்து விட்டு வா என்று கூறியவுைன் அவன் பின்வனாக்கி 
பின்வனறிய ெனிதனாக ொறுகிறான்.  

 
2. முன்மனாக்கி பின்மனறி  ேனிதர்கள்:  

ெத்வதயு 27 :5  இவயசுவின் ெீைராக அவவராடு முன்வனாக்கிச் என்ற  யூதாஸ் 
இஸ்காரிவயாத்து   இவயசுவவவய காட்டிக்சகாடுத்து முன்வநாக்கி பின்வனறிய ெனிதராக 
ொறுகின்றார். 

 
 3. முன்மநாக்கி ெந்மதகித்த ேனிதர்கள்: 

   வயாவான் 14: 5  வதாொ "ஆண்ைவவர நீர் எங்வக வபாகிறரீ் என்று எங்களுக்கு சதரியாது, அப்படி 

இருக்க நீர் வபாகும் இைத்திற்கான வழிவய நாங்கள் எப்படி சதரிந்து சகாள்ை முடியும்" என்று 
முன்வனாக்கி இவயசுவவாடு சென்றாலும் ெந்வதகித்த ெனிதனாக  வதாொ விைக்குகின்றார். 
 

3. முன்மனாக்கி முன்மனறி  ேனிதர்கள்:  

 வயாவான் 6 :68 -ல்  இவயசுவினுவைய ெீைர் வபதுரு "ஆண்ைவவர நாங்கள் எங்கு செல்வவாம் 
வாழ்வு தருகின்ற வார்த்வத உம்ெிைம்தாவன உள்ைன" என்று கூறுவவத பார்க்கின்வறாம். 
இது   முன்வனாக்கி முன்வனறிய ெனிதராக அவவர காட்டுகிறது.   

 
இன்று  நாம் எந்த வவகவய ொர்ந்த ெனிதராக வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கின்வறாம். முன்வநாக்கி 

முன்வனறிய ெனிதர்கைாக ொறுவவத கிறிஸ்து என்னும் வழியில் வாழ்ந்ததற்கான அவையாைம். 
இவணச்ெட்ைம் 5 :33 -ல் "கைவுைாகிய ஆண்ைவர் உங்களுக்குக்  கூறிய எல்லா 
வழிகைிலும்   செல்லுங்கள், அப்வபாது நீங்கள் வாழ்வரீ்கள். நாம் வாழ வவண்டுசென்றால் இந்த 
கிறிஸ்து என்ற வழியில் நைக்கவவண்டும்.   
 
 



 
 
 

இவணச்ெட்ைம் 31 :29-ல் "நான் கட்ைவையிட்ை வழிகைில்  நீங்கள் விலகி செல்லும் வபாது 
தீங்கு வநரிடும்". என் வாழ்வில் துன்பம், கஷ்ைம், கவவல, வொர்வு எல்லாம் இருக்கிறது என்றால் 
நான் கிறிஸ்துவின் வழியில் நைக்கவில்வல என்று ஆகிவிடும் ஏசனன்றால் நான் கிறிஸ்துவின் 
வழியில் நைக்கின்ற சபாழுது தீங்கு என்வன அணுகாது.  எனவவ திருப்பாைல் 27 :11 -ல் திருப்பாைல் 
ஆெிரியர் கூறுவது வபால  "ஆண்ைவவர, உெது வழிவய எனக்குக் கற்பித்தருளும்" என நாம் 
அவனவரும் இவணந்து கிறிஸ்து என்ற வழியில் பயணிக்க செபிப்வபாம். இவறவன் நம்வெ 

ஆெீர்வதிப்பார். 
 
Fr. குழந்வத வயசு ராென் CMF 
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