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தலைவர் டியட்டர் எப். உக்டர்ப்        

பிரதான தலைலையில் இரண்டாம் ஆலைாெகர் 

 
விசுவாெத்தால் நீதிைான் பிலைப்பான் 

 

யூத ைதகுருவும் லொப் தயாரிப்பவரும் 

கடவுலை நம்பாத லொப் 
தயாரிப்பவலரப்பற்றிய ஒரு பலைய 
யூதக்கலத இருக்கிறது. ஒருநாள் அவர் ஒரு 
யூத ைதகுருவுடன் நடந்துசகாண்டிருந்தலபாது, 
அவர் சொன்னார், “ஒன்லற என்னால் 
புரிந்துசகாள்ை முடியவில்லை. 
ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கைாக நைக்கு ஒரு 
ைதம் இருந்திருக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் எங்கு 
பார்த்தாலும், தீலையும், ஊைலும், 
லநர்லையின்லையும், அநியாயமும், 
லவதலனயும், பெியும், வன்முலறயும் 
இருக்கின்றன. ைதம் உைகத்லத 
முன்லனற்றலவயில்லை எனத் லதான்றுகிறது. 
ஆகலவ நான் உங்கலைக் லகட்கிலறன், 
இதனால் என்ன பிரலயாஜனம்?”  

சகாஞ்ெ லநரத்துக்கு யூத ைதகுரு பதில் 
லபெவில்லை, ஆனால் அவர் லொப் 
தயாரிப்பவருடன் சதாடர்ந்து 
நடந்துசகாண்டிருந்தார். இறுதியாக தூசுபடிந்து, 
புழுதியில் பிள்லைகள் 
விலையாடிக்சகாண்டிருந்த ஒரு விலையாட்டு 
லைதானத்லத அவர்கள் அலடந்தார்கள்.   

 “ஒரு காரியம் எனக்குப் புரியவில்லை,” என 
யூத ைதகுரு சொன்னார். “அந்தப் 
பிள்லைகலைப் பாருங்கள். ஆயிரக்கணக்கான 
வருடங்கைாக  நம்ைிடம் லொப்  இருக்கிறது, 
ஆனாலும் அந்தப் பிள்லைகள் அழுக்காகலவ 
இருக்கிறார்கள். லொப்பால் என்ன 
பிரலயாஜனம்?” 

லொப் தயாரிப்பவர் பதிைைித்தார், “ஆனால் 
குருலவ, இந்த அழுக்கான பிள்லைகளுக்காக 
லொப்லபக் குற்றம் சொல்வது ெரியல்ை. அதன் 
லநாக்கத்லத அலடவதற்கு முன் லொப் 
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க லவண்டும்.” 

யூத ைதகுரு புன்னலகத்துச் சொன்னார், 
“ைிகச்ெரி?” 

நாம் எப்படி வாை லவண்டும்? 

“விசுவாெத்தால் நீதிைான் பிலைப்பான்” 
(லராைர் 1:17) என அப்லபாஸ்தைனாகிய பவுல் 
எழுதியலபாது விசுவாெியாக இருப்பதன் 
அர்த்தம் என்ன என அவன் ஒரு பலைய 
ஏற்பாட்டு தீரக்கதரிெிலய லைற்லகாள் காட்டி 
சுருக்கைாகச் சொன்னான். 

ஒருலவலை இந்த எைிய வாெகத்தில் 
நைிந்ததும், பைனற்றதுைான  ைதத்துக்கும், 
வாழ்க்லகலய ைாற்றிப்லபாடுகிற 
வல்ைலையுலடயதற்கும் இலடலய உள்ை 
வித்தியாெத்லத நாம் புரிந்துசகாள்கிலறாம். 

ஆனால் விசுவாெத்தால் பிலைத்திருப்பதன் 
அர்த்தத்லதப் புரிந்துசகாள்ை நாம் விசுவாெம் 
என்றால் என்ன என புரிந்துசகாள்ை லவண்டும். 

விசுவாெம் நம்பிக்லகலய விட உயர்வானது. 
இது செயலுடன் கூடிய முழு லதவ நம்பிக்லக. 

இது விருப்பத்லத விட உயர்வானது. 

உட்கார்ந்து சகாண்டு, தலைலய ஆட்டி, 
நாங்கள் ெம்ைதிக்கிலறாம் என சொல்வலத 
விடவும் உயர்வானது. “விசுவாெத்தால் 
நீதிைான் பிலைப்பான்” என நாம் 
சொல்லும்லபாது, நாம் நைது விசுவாெத்தால் 
வைிகாட்டப்பட்டு நடத்தப்படுகிலறாம் 
என்கிலறாம். நைது விசுவாெத்துக்கு ஏற்ற 
வலகயில் நாம் செயல்படுகிலறாம். 
ெிந்தலனயற்ற கீழ்ப்படிதைால் அல்ை, ஆனால் 
லதவனிடத்தில் நம்பிக்லகயுலடய 
உருக்கைான அன்பினிைித்தலை, ைற்றும் அவர் 
தன் பிள்லைகளுக்கு சவைிப்படுத்தியிருக்கிற 
விலைசகாடுக்க முடியாத 



ஞானத்தினிைித்தமுலை ஆகும்  

விசுவாெம் செயலைாடு இலணந்திருக்க 
லவண்டும். இல்லைசயனில் அதற்கு 
ஜவீனில்லை (யாக்லகாபு 2:17 பார்க்கவும்). அது 
விசுவாெலை இல்லை எனைாம்.. உைகத்லத 
விடுங்கள், ஒரு தனிைனிதலனக்கூட 
ைாற்றுகிற வல்ைலை அதற்கு இல்லை. 

நிச்ெயைற்ற லநரங்கைிலும்கூட, அவர்கள் 
பூரணைாக பார்க்காத, அல்ைது சதைிவாகப் 
புரிந்து சகாள்ைாத ெந்லதகமும் கஷ்டமுைான 
லநரங்கைிலும், விசுவாெைிக்க ஆண்களும் 
சபண்களும் தங்களுலடய இரக்கமுள்ை 
பரலைாக பிதாலவ நம்புகிறார்கள். 

விசுவாெைிக்க ஆண்களும் சபண்களும் 
ெீஷத்துவத்தின் பாலதயிலை ஆர்வத்துடன் 
நடந்து, நைது அன்புக்குரிய இரட்ெகராகிய 
இலயசு கிறிஸ்துவின் எடுத்துக்காட்லடப் 
பின்பற்ற முயலுகின்றனர். விசுவாெம் நைக்கு 
ஆர்வமூட்டி, நைது இருதயங்கலை 
பரலைாகத்லத லநாக்கி உயர்த்தவும், நைது ெக 
ைனுஷரிடம் உற்ொகைாகச் சென்று, 
லகதூக்கிவிட்டு, ஆெீர்வதிக்கவும் 
உணர்த்துகிறது. 

செயைில்ைாத ைதம் சபட்டிக்குள்லைலய 
இருக்கிற லொப் லபான்றது. அதற்கு அற்புதைான 
வல்ைலை இருக்கைாம், ஆனால் அதன் உரிய 
லநாக்கத்லத நிலறலவற்றும்வலர 
உண்லையாகலவ அதற்கு வித்தியாெத்லத 
ஏற்படுத்த வல்ைலை இல்லை. இலயசு 
கிறிஸ்துவின் ைறுஸ்தாபிதம் செய்யப்பட்ட 
சுவிலெஷம், செயைாற்றும் சுவிலெஷம்.  
ஆவிக்குரியவிதைாகவும், உைகப்பிரகாரைான 
வைிகள் உள்ைிட்ட நம்பிக்லக, விசுவாெம் 
ைற்றும் தயாைத்தின் செய்தியாக, 
உண்லையான ைதத்லத  இலயசு கிறிஸ்து 
ெலப லபாதிக்கிறது.  

ெிை ைாதங்களுக்கு முன்பு என் ைலனவி 
ஹாரியட்டும் நானும் எங்கள் பிள்லைகள் 
ெிைருடன் ைத்தியதலரக்கடல் பகுதியில் 
குடும்ப பிரயாணம் செய்லதாம். நாங்கள் ெிை 
அகதிகள் முகாம்களுக்குச் சென்று, லபாரால் 
ெிலதந்த நாடுகைின் குடும்பங்கலைச் 
ெந்தித்லதாம். அவர்கள் நைது விசுவாெத்லதச் 
லெர்ந்தவர்கைல்ை, ஆனால் அவர்கள் நைது 
ெலகாதர ெலகாதரிகள், அவர்களுக்கு அவெர 
உதவி லதலவ. ைதம், லதெம் அல்ைது கல்வி 
சபாருட்டின்றி, லதலவயிைிருக்கிற நைது 

ெகைனுஷருக்கு உதவியும், நிவாரணமும், 
நம்பிக்லகயும், நைது ெலபயாரின் 
செயைிைிருக்கும் விசுவாெம் எப்படி 
சகாண்டுவருகிறது என்பலத லநரில் 
பார்த்தலபாது எங்கைது இருதயங்கள் 
ஆைைாகத் சதாடப்பட்டன. 

சதாடர்ந்த செயலுடன் பிலணக்கப் 
பட்டிருக்கிற  விசுவாெம் இருதயத்லத 
தயவினாலும், ைனலத ஞானத்தாலும், 
அறிவாலும், ஆத்துைாலவ ெைாதானத்தாலும், 
அன்பாலும் நிரப்புகிறது.  

நைது விசுவாெம், நம்லைச் 
சுற்றியிருப்பவர்கலையும், நம்லையும் 
ஆெீர்வதித்து நீதியான செல்வாக்லக ஏற்படுத்த 
முடியும். 

நைது விசுவாெம் உைகத்லத நன்லையாலும் 
ெைாதானத்தாலும் நிரப்ப முடியும். 

நைது விசுவாெம் சவறுப்லப அன்பாகவும், 
ெத்துருக்கலை நண்பர்கைாகவும் ைாற்ற 
முடியும். 

பின்னர் நீதிைான் விசுவாெத்துடன் செயல்பட்டு 
ஜவீிக்கிறான். அவர்கள் லதவலன நம்பி அவரது 
வைியில் நடக்கிறார்கள். 

அப்படிப்பட்ட விசுவாெம் தனிநபர்கலையும், 
குடும்பங்கலையும், லதெங்கலையும், 
உைகத்லதயும் ைாற்ற முடியும். 
 

இச்செய்தியிைிருந்து லபாதித்தல் 

விசுவாெம் நம்பிக்லகலயத் சதரிவிப்பது 
ைட்டுைின்றி, அலதவிடவும் அதிகைானது, என 
தலைவர் உக்டர்ப் விைக்குகிறார். பரலைாக 
பிதாவிலும் இலயசு கிறிஸ்துவிலும் 
உண்லையான விசுவாெத்துக்கு செயல் 
லதலவ, ைற்றும் விசுவாெத்தால் வாழ்வது, 
வாழ்க்லகலயயும் வடீுகலையும் ைாற்றும் 
வல்ைலையுலடயது. தனிப்பட்ட 
எடுத்துக்காட்டுகைிைிருந்து அல்ைது பிறலரக் 
கவனித்ததிைிருந்து, அவர்கள் 
ஆெீர்வாதங்கலையும் விசுவாெத்தால் வாழும் 
வல்ைலைலயக் கண்ட தருணங்கலையும் 
பற்றி பகிர்ந்துசகாள்ை நீங்கள் 
லபாதிப்பவர்கலை அலைக்கைாம். 
சுவிலெஷத்தின்படி எப்படி ெிறப்பாக வாழ்வது 
என அறிய வைிகாட்டுதலுக்காக சஜபிக்குைாறு 
அவர்கலை ஊக்குவிக்குவியுங்கள். 



இலைஞர்                         

விசுவாெத்தில் பிறருக்கு லெலவ செய்தல் 

லதவனில் நைது விசுவாெம் “செயலைாடு 
இலணந்திருக்க  லவண்டும்,” என தலைவர் 
உக்டர்ப் நைக்குச் சொல்கிறார். நைது விசுவாெம் 
“ெீரான  செயலுடன் கூட 
பிலணக்கப்படும்லபாது”, அது ஆத்துைாலவ 
ெைாதானத்லதாடும் அன்லபாடும் நிலறக்கிறது 
என அவர் விைக்குகிறார். இந்த ஆெீர்வாத 
வாக்குத்தத்தத்துடன் நாம் ஒரு 
வித்தியாெத்லத ஏற்படுத்த முடியும், 
விசுவாெம் நிலறந்த லெலவ செய்ய நாம் லநரம் 
எடுத்துக் சகாண்டால், இலத நாம் நைது 
வாழ்வில் காண முடியும். பிறருக்கு லெலவ 
செய்ய உதவுைாறு கர்த்தலரக் லகட்க நீங்கள் 
ஒவ்சவாரு காலையிலும் சஜபிக்கைாம். 
உதாரணைாக உடன்பிறந்த ஒருவருக்கு உதவி 
லதலவப்படும்லபாது, அல்ைது நண்பருக்கு 
பாராட்டு லதலவப்படும்லபாது, உங்களுக்கு 
சதரிவிக்குைாறு அவரிடம் லகளுங்கள். பின்பு 
ஒரு ஏவுதலைப் சபறும்லபாது, அதன்படி 
செயல்படுங்கள். நீங்கள் இந்த சஜபங்கலைச் 
செய்து, இச்லெலவலய ஒரு பைக்கைாக 
ஆக்கிக்சகாண்டால், பின்பு உங்கள் 
விசுவாெைிக்க ெீரான செயல் உங்கள் 
வாழ்க்லகலயயும் பிறரது வாழ்க்லகலயயும் 
ஆெீர்வதிக்கும். நீங்கள் 

“தனிப்பட்டவர்கலையும், குடும்பங்கலையும், 
லதெங்கலையும் உைகத்லதயும் ைாற்ற 
முடியும்” என தலைவர் உக்டர்ப் 
வாக்கைிக்கிறார்.   

பிள்லைகள்                       

நம்பிக்லக 

ஒரு நண்பலராடு இப்பயிற்ெிலய முயற்ெி 
செய்யவும். நீங்கள் அவர்கைது 
வைிகாட்டுதல்கலை நம்பி கவனைாக பின்பற்ற 
லவண்டும். 

ஒரு சவற்று காகிதத்துண்டு எடுத்து முகத்லத 
குறிக்கிற ஒரு வட்டத்லத அதில் வலரயவும். 
லகயில் ஒரு லபனா அல்ைது சபன்ெில் 
லவத்துக்சகாண்டு கண்கலை மூடவும். இந்த 
முகத்தில் எங்கு கண்கள், மூக்கு, வாய், ைற்றும் 
முடி வலரவது என உங்கள் நண்பர் 
சொல்ைட்டும். பின்பு பாருங்கள். அது எப்படி 
வந்திருக்கிறது. நீங்கள் முகத்தில் 
வண்ணைிட்டு திரும்பவும் விலையாட 
ைற்சறான்று வலரயவும். 

ெிை ெையங்கைில் வைிகாட்டுதலைப் 
பின்பற்றுதல் கடினைாகும். ஆனால் பரிசுத்த 
ஆவியானவருக்குச் செவிொய்த்து, பரலைாக 
பிதாலவப் பின்பற்ற முயன்றால் அவர் நைக்கு 
உதவுவார். நாம் எப்லபாதும் அவலர நம்ப 
முடியும். 
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விொரிப்புப் லபாதகச் செய்தி, ஏப்ரல் 2017 

ஆொரியத்துவத்தின் உறுதிசைாைியும் 
உடன்படிக்லகயும் 

இச்செய்திலய சஜபத்துடன் படித்து, எலதப் பகிர்ந்துசகாள்வது என உணர்த்துதலுக்காக நாடவும். 
ஒத்தாலெச் ெங்கத்தின் லநாக்கத்லத புரிந்துசகாள்வது எப்படி நித்திய ஜவீிய ஆெீர்வாதங்களுக்காக 
லதவ குைாரத்திகலை ஆயத்தப்படுத்துகிறது? 

 
ஆொரியத்துவத்தின் 
உறுதிசைாைியும் 
உடன்படிக்லகயும் 
ெலகாதரிகைாக நைக்கு 
தனிப்பட்டவிதைாக 
சபாருந்துகிறசதன்பலத நாம் 
அதிகைாக 
புரிந்துசகாள்ளும்லபாது, 
ஆொரியத்துவத்தின் 
ஆெீர்வாதங்கலையும் 
வாக்குத்தத்தங்கலையும் நாம் 
அதிகைாகத் 
தழுவிக்சகாள்லவாம். 

பன்னிரு அப்லபாஸ்தைர் 
குழுைத்தின் மூப்பர் எம். ரெல் 
பல்ைார்ட் சொன்னார், 
“கர்த்தருடன் பரிசுத்த 
உடன்படிக்லககள் செய்து அந்த 
உடன்படிக்லககலை கனம் 
பண்ணுகிற அலனவரும் 
தனிப்பட்ட சவைிப்படுத்தல் 
சபற தகுதிசபற்று தூதர்கைின் 
பணிவிலடயால் 
ஆெீர்வதிக்கப்படவும், 
லதவலனாடு 
சதாடர்புசகாள்ைவும், 
சுவிலெஷத்தின் முழுலைலயப் 
சபறவும், இறுதியாக, நைது 
பிதாவினுலடய அலனத்திலும் 
கிறிஸ்துலவாடு 
சுதந்தரவாைிகைாகும் தகுதியும் 
சபறுகிலறாம்.” 1   

ஆொரியத்துவத்தின் 
உறுதிசைாைி ைற்றும் 
உடன்படிக்லகயின் 
ஆெீர்வாதங்களும் 
வாக்குத்தத்தங்களும் 
ஆண்களுக்கும் சபண்களுக்கும் 
சதாடர்புலடயன. ஒத்தாலெச் 
ெங்க சபாதுத் தலைலையில் 

முன்னாள் ஆலைாெகர் ெலகாதரி 
சஷரி எல். டியூ சொன்னார், 
“கர்த்தருலடய வடீ்டின் உயர் 
நியைங்கைில் அடங்கியுள்ை 
ஆொரியத்துவத்தின்  
முழுலைலய ஒரு ஆணாலும் 
சபண்ணாலும் ஒன்றாகத்தான் 
சபற முடியும்.” 2 

ஒத்தாலெச் ெங்க 
சபாதுத்தலைவர் ெலகாதரி 
ைிண்டா லக. பர்ட்டன் இந்த 
அலைப்லப விடுத்திருக்கிறார், 
“லகாட்பாடும் 
உடன்படிக்லககைிலுமுள்ை 84: 
33—44ல் காணப்படுகிற 
ஆொரியத்துவத்தின்  
உறுதிசைாைிலயயும் 
உடன்படிக்லகலயயும் 
ைனப்பாடம் செய்ய நான் 
உங்கலை அலைக்கிலறன். 
அப்படிச் செய்வதால் பரிசுத்த 
ஆவியானவர் ஆொரியத்துவம் 
பற்றிய உங்கள் 
புரிந்துசகாள்ளுதலை 
விொைைாக்கி, அற்புதைான 
வைிகைில் உங்கலை 
எழுப்புவார்.” 3  

சபண்கலை 
“ஆொரியத்துவத்தின் 
ெிைாக்கியங்கலையும், 
ஆெீர்வாதங்கலையும், 
வரங்கலையும் சொந்தைாக்க ” 
ஒத்தாலெச் ெங்கத்துக்கு லஜாெப் 
ஸ்ைித்தின் அறிவுலரகள் 
ஆயத்தம் செய்யும் 
லநாக்கமுலடயது. இது ஆைய 
நியைங்கள் மூைம் 
அலடயப்படும்.    

 “ஆைய நியைங்கள் 
ஆொரியத்துவ நியைங்கள்தான், 

ஆனால் அலவ ஆண்கள் 
அல்ைது சபண்கள் லைல் 
ெலபயின் பதவிகலை 
அருளுவதில்லை. [இந்த 
நியைங்கள்] அவருலடய 
ஜனைாகிய ஆண்களும் 
சபண்களும் 
உன்னதத்திைிருந்து 
வல்ைலையால் 
தரிப்பிக்கப்படுவர் என்ற 
கர்த்தரின் வாக்குத்தத்தத்லத 
நிலறலவற்றுகின்றன [லகா.உ 
38:32].”4 

கூடுதல் லவத வெனங்களும் 
தகவல்களும் 

லகாட்பாடும் 
உடன்படிக்லககளும் 84:19—40; 
121:45—46; reliefsociety.lds.org 
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விசுவாெம் குடும்பம் ஒத்தாலெ 

இலதக் கருத்தில் சகாள்ைவும்  

ஆொரியத்துவத்தின் உறுதிசைாைி 
ைற்றும் உடன்படிக்லகயின் 
வாக்கைிக்கப்பட்ட ஆெீர்வாதங்கலை 
முற்றிலும் புரிந்துசகாள்ைவும் 
அலடயவும் நாம் என்ன செய்ய 
முடியும்? 


