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தலைவர் தாைஸ் எஸ். ைான்ென் 

 
 

பணியாற்ற அலைக்கப்படுகிறரீ்கள்

இங்கிைாந்துக்கு ஒரு ஊைியக்காரராக 
“இரட்ெிப்பின் கதலவத் திறக்க” மூப்பர் 
ஹபீர் ெி. கிம்பலை (1801-68) தீர்க்கதரிெி 
ஜஜாெப் ஸ்ைித் அலைத்தஜபாது, 
ஜபாதாலையின் உணர்ச்ெிகளால் மூப்பர் 
கிம்பல் ஜைற்சகாள்ளப்பட்டார்.  

அவர் எழுதினார், “கர்த்தாஜவ, நான் 
திக்குவாயன், அப்படிப்பட்ட பணிக்கு 
முற்றிலும் தகுதியற்றவன்.” 

எனினும் மூப்பர் கிம்பல் அலைப்லப ஏற்று, 
சொன்னார்: “இப்பிரச்ெிலனகள் என்லன 
கடலையின் பாலதயிைிருந்து 
தடுக்கவில்லை. நான் பரஜைாக பிதாவின் 
ெித்தத்லத புரிந்துசகாண்ட 
கணத்திஜைஜய, அவரது ெர்வ வல்ை 
வல்ைலையால் அவர் என்லன 
ஆதரிப்பார், எனக்குத் ஜதலவப்பட்ட 
எல்ைாத் தகுதியுடனும் என்லனத் 

தரிப்பிப்பார் என நம்பி, அலனத்துப் 
பிரச்ெிலனகலளயும் தாண்டிச் செல்ை 
ஒரு தீர்ைானத்லத உணர்ந்ஜதன்.”1   

முழுஜநர ஊைியச் ஜெலவக்கு 
அலைக்கப்பட்டுள்ள என் இளம் ெஜகாதர 
ெஜகாதரிகஜள, மூப்பர் கிம்பலைப் ஜபாை 
“ஜதவனுக்கு ஊைியம் செய்ய உங்களுக்கு 
வாஞ்லெ இருப்பதாலும்,” (ஜகா.உ 4:3) 
நீங்கள் ஆயத்தைாயும் தகுதியாயும் 
இருப்பதாலும் நீங்கள் இப்பணிக்கு 
அலைக்கப்பட்டிருக்கிறரீ்கள். 

மூத்த தம்பதியினஜர, இஜத 
காரணங்களுக்காகஜவ நீங்களும் 
இப்பணிக்கு அலைக்கபட்டிருக்கிறரீ்கள். 

எனினும் நீங்கள் ஜெலவ செய்யும் 
வாஞ்லெஜயாடு வருவது ைட்டுைல்ை, 
ெத்தியத்லதத் ஜதடுகிற அவரது 
குைாரர்கள் ைற்றும் குைாரத்திகளின் 
இருதயங்கலளத் சதாட உங்கள் பரஜைாக 
பிதா பயன்படுத்தக்கூடிய தியாகம், அன்பு 
ைற்றும் அனுபவங்களின் பருவங்களில் 
சபற்ற ஞானத்லதயும் சகாண்டு 
வருகிறரீ்கள். பிறருக்கு ஜெலவ செய்து, 
நாம் அவருக்கு ஜெலவ செய்யும் வலர, 
நாம் ஒருஜபாதும் உண்லையாகஜவ 
ஜநெிக்க முடியாது என நீங்கள் 
கற்றிருக்கிறரீ்கள் என்பதில் 
ெந்ஜதகைில்லை.  

ஊைியக்காரர்களாக ஜெலவ செய்யும் 
உங்கள் வாஞ்லெயுடன், 
விசுவாெத்லதயும், உறுதிப்பாட்லடயும், 
லதரியத்லதயும், தன்னம்பிக்லகலயயும், 
தீர்ைானத்லதயும் ைன உறுதிலயயும், 
துணிச்ெலையும், அர்ப்பணிப்லபயும் 
ஜெர்ப்பரீ்கள். அர்ப்பணிப்புலடய 
ஊைியக்காரர்கள் ஊைியக்களத்தில் 
அற்புதங்கலளக் சகாண்டு வர முடியும். 
தலைவர் ஜான் சடய்ைர் (1808-87) 
ஊைியக்காரர்களுக்குத் ஜதலவயான 
தன்லைகலள இவ்விதைாக சுருக்கைாகச் 
சொன்னார்: “இச்சுவிஜெஷ 

 செய்திலயத் தாங்கிச் செல்லும் விதைான 
ைனுஷர்களாக [சபண்களும் தம்பதியரும்] 
நாம் விரும்புபவர்கள், ஜதவனில் 
விசுவாெைிக்க ைனுஷர்கள்; தங்கள் 
ைதத்தில் விசுவாெைிக்க ைனுஷர்கள்; 
தங்கள் ஆொரியத்துவத்லத கனம் 



பண்ணுகிற ைனுஷர்கள்; ஜதவன் 
நம்பிக்லக லவத்துள்ள ைனுஷர்கள். 
முழுவதும் பரிசுத்த ஆவியும் ஜதவ 
வல்ைலையும் நிரம்பிய ைனுஷர்கள், 
ைாண்பும், உத்தைமும், நற்குணமும், 
பரிசுத்தமும் உள்ள ைனுஷர்கள்.”2  

கர்த்தர் அறிவித்தார், 

 “ஏசனனில் இஜதா வயல் அறுவலடக்குத் 
தயாராக இருக்கிறது. இஜதா தன் முழு 
பைத்ஜதாடும் அரிவாலள நீட்டுகிறவன், 
தான் அைிந்துஜபாகாதபடிக்கு 
சபாக்கிஷத்தில் ஜெர்க்கிறான், ஆனால் 
தன் ஆத்துைாவுக்கு இரட்ெிப்லபக் 
சகாண்டுவருகிறான்; 

 “ஜதவனுலடய ைகிலைக்காக ைட்டுஜை 
கண்ஜணாக்கைாய் விசுவாெம், நம்பிக்லக, 
தயாளம் ைற்றும் அன்புடன் இருப்பவன் 
இப்பணிக்கு தகுதிப்படுகிறான்.” “ஜகா.உ 
4:4-5) 

உங்களுலடய அலைப்பு உணர்த்துதைால் 
வந்திருக்கிறது. ஜதவன் தாம் 
அலைப்பவர்கலளத் தகுதிப்படுத்துகிறார். 
கர்த்தரின் திராட்லெத் ஜதாட்டத்தில் 
நீங்கள் சஜபத்துடன் பிரயாெப்படும்ஜபாது, 
நீங்கள் பரஜைாக உதவிலயப் சபறுவரீ்கள். 

ஜகாட்பாடும் உடன்படிக்லககளிலும் 
உள்ளதுஜபாை, இந்த ஊைியக்காைத்தின் 
சதாடக்கத்தில் ஊைியக்காரர்களுக்கு 
கர்த்தர் சகாடுத்த வாக்குத்தத்தம் 
உங்களுக்குரியதாயிருக்கும். “நான் 
உங்கள் முகத்துக்கு முன்பதாகப் 
ஜபாஜவன், உங்களது வைது பாரிெத்திலும் 
இடது பாரிெத்திலும் இருப்ஜபன், என் ஆவி 
உங்கள் இருதயங்களிைிருக்கும். 
உங்கலளத் தாங்க என்னுலடய தூதர்கள் 
உங்கலளச் சுற்றிலும் இருப்பார்கள்” 
(ஜகா.உ 84:88). 

நீங்கள் ஜெலவ செய்யும்ஜபாது, நீங்கள் 
அதிகைான நிலனவுகலளயும் 
நண்பர்கலளயும் சபறுவரீ்கள். 
ஊைியக்களத்லத விட ைிகவும் 
உதாரத்துவைான அறுவலட சகாடுக்கிற 

எந்த வயலையும் எனக்குத் சதரியாது. 

இப்ஜபாது ஊைியக்களத்தில் தங்களுக்கு 
நியைிக்கப்பட்ட காைத்லத 
எக்காரணத்திைாவது முடிக்க முடியாத 
மூப்பர்களுக்கும், ெஜகாதரிகளுக்கும், 
தம்பதிகளுக்கும் ஒரு வார்த்லத, கர்த்தர் 
உங்கலள ஜநெிக்கிறார். உங்கள் 
தியாகத்லத அவர் பாராட்டுகிறார். உங்கள் 
ஏைாற்றத்லத அவர் அறிவார். நீங்கள் 
செய்ய ஜவண்டிய ஒரு பணிலய அவர் 
இன்னமும் லவத்திருக்கிறார் என 
அறியுங்கள். ஜவறுவிதைாக ொத்தான் 
சொல்ை அனுைதிக்காதீர்கள். 
கவலைப்படாதிருங்கள், 
அலதரியைலடயாதிருங்கள், 
விரக்தியலடயாதிருங்கள். 

நான் ெலபலய வைிநடத்த அலைக்கப்பட்ட 
சகாஞ்ெ நாட்களில் சபாது ைாநாட்டில் 
நான் சொன்ஜனன், “பயப்படாதிருங்கள். 
உற்ொகைாயிருங்கள். உங்கள் எதிர்காைம் 
உங்கள் விசுவாெத்லதப் ஜபாை 
பிரகாெைாயிருக்கிறது.”3  அந்த 
வாக்குத்தத்தம் இன்னும் உங்களுக்கு 
உண்லையானதாயிருக்கிறது. ஆகஜவ 
விசுவாெத்லத இைக்காதீர்கள். ஏசனனில் 
கர்த்தர் உங்கள் ைீது விசுவாெத்லத 
இைக்கவில்லை. உங்கள் 
உடன்படிக்லககலள காத்துக்சகாண்டு 
முன்ஜனறுங்கள். 

இஜயசு கிறிஸ்துவின் சுவிஜெஷம் 
உைகுக்குத் ஜதலவப்படுகிறது. ஊைிய 
இருதயத்ஜதாடு-- நீங்கள் எங்கு 
ஜெலவசெய்தாலும் தன் பரிசுத்தவான்கள் 
அலனவலரயும் கர்த்தர் ஆெீர்வதிப்பாராக. 
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இச்செய்தியிைிருந்து கற்பித்தல் 
நாம் முழுஜநர ஊைியக்காரர்களாக ஜெலவ 
செய்தாலும், செய்யாவிட்டாலும், நம் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் சுவிஜெஷத்லதப் 
பகிர்ந்துசகாள்ளவும், நம்லைச் 
சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு ஜெலவ செய்யவும் 
ெந்தர்ப்பம் உண்டு. பன்னிரு 
அப்ஜபாஸ்தைர் குழுைத்தின் மூப்பர் 
டாைின் எச். ஓக்ஸ் ஜபெிய “Sharing the 

Restored Gospel” (ைியஜஹானா, நவ. 2016, 
57).ஜபான்ற இத்தலைப்பிலுள்ள அண்லை 
சபாது ைாநாட்டுச் செய்திலய இத்துடன் 
ஜெர்ப்பலதக் கருத்தில் சகாள்ளவும். 
நீங்கள் கற்பிப்பவர்களுடன் “ஜதவன் 
அலைப்பவர்கலள அவர் 
தகுதிப்படுத்துகிறார்” என்கிற 
சொற்சறாடலர நீங்கள் 
கைந்துலரயாடைாம். ஊைியப் பணியிலும் 
அவர்களது அலைப்பிலும் ஜதவன் 
அவர்கலள ஆதரித்தலத அவர்கள் எப்படி 
உணர்ந்தார்கள்? தங்கள் 
குடும்பத்தாருடனும், நண்பர்களுடனும், 
அக்கம்பக்கத்தாருடனும், அவர்கள் 
சுவிஜெஷத்லத எப்படிப் 
பகிர்ந்துசகாள்வது என சபைனுக்காகவும் 
உணர்த்துதலுக்காகவும் அறிய 
சஜபிக்குைாறு நீங்கள் கற்பிப்பவர்கலள 
அலைக்கைாம்.  

வாைிபர்                            

சபயரட்லட இல்ைாத ஊைியக்காரர் 
கிர்ஸ்டி அரஜவ 

பள்ளியில் பாடத்தில் எதிர்கருத்துக்கலள 
பகிர்பவர்கலள பயமுறுத்தக்கூடிய 
விதைான ஆளுலை உலடய ஒரு ஆெிரியர் 
உண்டு. ஒரு நாள் பிற்காைப் பரிசுத்தவான் 
ஊைியக்காரர்கலளப் பற்றிய ஜபச்சு 
வந்தது. அவரது ஜகள்விகளுக்கு நான் 
பதிைளித்திருக்க முடியும் என்று எனக்குத் 
சதரியும், ஆனால் கூடாது என்பது ஜபாை 

உணர்ந்ஜதன். ஆகஜவ அச்ெையத்துக்கு 
அவலரத் திருப்திபடுத்த ஜபாதுைானலதச் 
சொன்ஜனன். 

அடுத்த ெிை வாரங்களுக்கு எங்கள் 
உலரயாடல் பற்றி நிலனப்பலத என்னால் 
நிறுத்த முடியவில்லை. கலடெியாக 
ஊைியப் பணி பற்றி அடிக்குறியிடப்பட்ட 
ெிை வாெகங்களுலடய ைார்ைன் 
புத்தகத்லத அவருக்குக் சகாடுக்க 
ஜவண்டும் என்ற ெிந்தலன வந்தது. 
அச்ெிந்தலன என்லன பயமுறுத்தியது, 
ஆனால் நிலைத்திருந்தது. நான் பின்பற்ற 
ஜவண்டிய தூண்டுதல் என நான் 
அறிந்ஜதன்.  

கிட்டத்தட்ட இரண்டு ைாதங்களுக்குப் 
பின்பு, ைார்ைன் புத்தகத்லத 
ஆயத்தப்படுத்திஜனன். நாள் முழுவதும் 
அப்புத்தகம் எனது லபயில் ஒரு 
துவாரத்லத உண்டாக்குவது ஜபாை 
உணர்ந்ஜதன். நான் குளிர்காை 
விடுமுலறக்கு செல்வதற்கு முன் அலத 
அவரிடம் சகாடுக்க ஆன மூன்று 
விநாடிகள் எனது வாழ்க்லகயின் பயங்கர 
தருணம். 

திரும்பிவந்த முதல் நாளில், நான் அவரது 
வகுப்லபக் கடந்து ஜபாஜனன், ஆனால் 
உள்ஜள ஜபாகப் பயப்பட்ஜடன். பின்பு அவர் 
என்லன அலைப்பலதக் ஜகட்ஜடன். அவர் 
என்னிடம் ஒரு அட்லடலயக் சகாடுத்தார். 
வராண்டாவில் அலத நான் படித்ஜதன். 
நான் குறித்திருந்த பாகங்கலள அவர் 
விரிவாக வாெித்ததாகவும், என் 
விசுவாெத்துக்குப் பின்னால் ெிை 
காரணங்கள் இருப்பலத காண 
ஆரம்பித்திருப்பதாகவும் எழுதியிருந்தார்.  

இப்ஜபாது நான் சுவிஜெஷத்லதப் 
பகிர்ந்துசகாள்ள ைகிழ்கிஜறன், 
விலரவிஜைஜய ஊைியத்தில் பரஜைாக 
பிதாவுக்கு ஜெலவ செய்யவும் கூட 
ைகிழ்ச்ெியலடகிஜறன்.  
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விொரிப்புப் ஜபாதகச் செய்தி, ஜூன் 2017 

 
உடன்படிக்லககலளக் காத்துக்சகாள்வதன் மூைம் 
ஆொரியத்துவ வல்ைலை 

 

சஜபத்துடன் இச்செய்திலயப் படித்து எலதப் பகிர்ந்துசகாள்வது என்ற உணர்த்துதலுக்காக நாடவும். 
ஒத்தாலெச் ெங்கத்தின் ஜநாக்கத்லதப் புரிந்துசகாள்வது, ஜதவ குைாத்திகலள எப்படி நித்திய  

ஜவீனின் ஆெீர்வாதங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தும்? 

 

 “நைது சூழ்நிலை 
எதுவாயிருந்தாலும், 
‘ஆொரியத்துவ வல்ைலையின் 
சபைனால் ஆெீர்வதிக்கப்பட்டு’, 
நாம் ஒவ்சவாரு ைணி 
ஜநரத்லதயும் வாைைாம் 
என்பஜத அலனவருக்கும் எனது 
செய்தியாகும்,” என பன்னிரு 
அப்ஜபாஸ்தைர் குழுைத்தின் 
மூப்பர் நீல் எல். ஆண்டர்ென் 
சொன்னார். 

 “…ஆொரியத்துவ 
நியைங்களில் நீங்கள் 
தகுதியுடன் பங்ஜகற்கும்ஜபாது, 
கர்த்தர் உங்களுக்கு அதிக 
சபைலனயும், 
ெைாதானத்லதயும், 
பார்லவலயயும் சகாடுப்பார். 
உங்கள் சூழ்நிலை 
எதுவாயிருந்தாலும் உங்கள் 
வடீு ‘ஆொரியத்துவ 
வல்ைலையின் சபைத்தால் 
ஆெீர்வதிக்கப்படும்.’”1  

நாம் எவ்வாறு ஆொரியத்துவ 
வல்ைலைலய நைது 
வாழ்க்லகயில் சகாண்டு 
வருகிஜறாம்? பன்னிரு 
அப்ஜபாஸ்தைர் குழுைத்தின் 
மூப்பர் எம். ரெல் பல்ைார்ட் 
நைக்கு நிலனவூட்டுகிறார், 

“ஞானஸ்நானத் தண்ணரீில் 
இறங்கி, சதாடர்ந்து கர்த்தரின் 
வடீ்டில் தரிப்பித்தலைப் 
சபற்றவர்கள் அதிகைான 
அற்புதைான 
ஆெீர்வாதங்களுக்கு 
தகுதியானவர்கள். தரிப்பித்தல் 
உண்லையாகஜவ 
வல்ைலையின் வரம்.” நைது 
பரஜைாக பிதா தைது 
வல்ைலையுடன் 
சபருந்தன்லையுலடயவர். 
ஆண்களும் சபண்களும் 
ஆையத்தில் “ஒஜர 
வல்ைலையால் 
தரிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்,” 
“அதன் அர்த்தம் ஆொரியத்துவ 
வல்ைலைஜய”2 என நைக்கு 
நிலனவூட்டுகிறார்.   

ைிண்டா ஜக. பர்ட்டன் 
ஒத்தாலெச் ெங்க 
சபாதுத்தலைவர் சொன்னார், 
“நைது குடும்பங்களிலும் 
வடீுகளிலும் சபற்றிருக்க 
விரும்புவது ஆொரியத்துவ 
வல்ைலையாயிருப்பதால், 
நைது வாழ்க்லகயில் அந்த 
வல்ைலைலயப் சபற நாம் 
என்ன செய்ய ஜவண்டும். 
ஆொரியத்துவ வல்ைலை 

சபற்றிருக்க தனிப்பட்ட நீதி 
முக்கியைாகும்.”3  

 “நாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக 
நம்லைத் தாழ்த்தி, நைக்குப் 
ஜபாதிக்குைாறு அவரிடம் 
ஜகட்கும்ஜபாது, அவரது 
வல்ைலைலய நாம் 
அலடவலத எப்படி அதிகரிப்பது 
என அவர் நைக்குக் காட்டுவார்.” 
என தலைவர் ரெல் எம். 
சநல்ென், பன்னிரு 
அப்ஜபாஸ்தைர் குழுை 
தலைவர் சொன்னார்.4  

கூடுதல் வெனங்களும் 
தகவல்களும் 

1 சநப்பி 14:14; ஜகாட்பாடும் 
உடன்படிக்லககளும் 121:36; 
132:20; reliefsociety.lds.org 
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விசுவாெம் குடும்பம் நிவாரணம் 

 

இலதக் கருத்தில் சகாள்ளவும் 

நைது உடன்படிக்லககலளக் 
காத்துக் சகாள்வது எப்படி 
ஆொரியத்துவ வல்ைலையால் 
நம்லை ஆெீர்வதிக்கிறது? 


