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தலைவர் டியட்டர் எப். உக்டர்ப் 

பிரதான தலைலையின் இரண்டாவது ஆலைாெகர் 

 
ஒரு ெீஷனின் வாழ்க்லக 

 
ப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 
கானாவில், லடா என்ற சபயருலடய 
ஒரு இளம் கல்லூரி ைாணவி, 
முதன்முலறயாக எல்.டி.எஸ் 

கூடுைிடத்திற்குள் காைடிலவத்தாள். அவளுடன் 
வரும்படி லடாலவ அவளுலடய லதாழி 
அலழத்திருந்தாள், ெலப எப்படியிருக்குசைன 
அறிந்துசகாள்ள லடா ஆர்வைாயிருந்தாள். 
“இது என்ன ைாதிரியான ெலப?” என அவள் 
ஆச்ெரியப்படும்படியாக, அங்கிருந்த ஜனங்கள் 
ைிகவும் சைன்லையாகவும் 
அன்புள்ளவர்களாயுைிருந்தார்கள், 
லடா ைிகவும் கவரப்பட்டு, ெலபலயப்பற்றியும், 
அதிக ைகிழ்ச்ெியால் நிரப்பப்பட்டிருந்த 
அங்கிருந்தவர்கலளப்பற்றியும் அதிகைாய் 
அறிந்துசகாள்ள தீர்ைானித்தாள். ஆனால் அவள் 
அப்படிச்செய்ய ஆரம்பித்தவுடன் அவளுலடய 
நல்ை குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் ஒவ்சவாரு 
முலறயும் அலத எதிர்க்க ஆரம்பித்தார்கள். 
அவலளத் தடுக்க, ெலபலயப்பற்றி பயங்கரைான 
காரியங்கலள அவர்கள் சொல்ைி, அவர்களால் 
முடிந்த அலனத்லதயும் செய்தார்கள்.  

ஆனால் லடா ஒரு ொட்ெிலயப் சபற்றிருந்தாள். 
அவளுக்கு விசுவாெைிருந்தது, ைகிழ்ச்ெியால் 
அவளுலடய வாழ்க்லகலய 
நிரப்பிக்சகாண்டிருந்த சுவிலெஷத்லத அவள் 
விரும்பினாள். ஆகலவ ஞானஸ்நான 
தண்ணரீுக்குள் அவள் பிரலவெித்தாள். 
அதன் பிறகு, படிப்பிலும் சஜபத்திலும் அவள் 
தன்லன ஈடுபடுத்திக்சகாண்டாள். அவள் 
உபவாெைிருந்து அவளுலடய வாழ்க்லகயில் 
பரிசுத்த ஆவியின் செல்வாக்லக நாடினாள். 
அதன் விலளவாக, லடாவின் ொட்ெியும் 
விசுவாெமும் சபைைாகவும் ஆழைாகவும் 
வளர்ந்தது, கர்த்தருக்காக ஒரு முழுலநர ஊழியம் 
செய்ய அவள் தீர்ைானித்தாள். 
அவளுலடய ஊழியத்திைிருந்து திரும்பிய பிறகு, 
ெிை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவளுக்கு 
ஞானஸ்நானம் சகாடுத்த, திரும்பி வந்த 
ஊழியக்காரராயிருந்த ஒருவலர அவள் 
காதைித்து அவலர திருைணம் 

செய்துசகாண்டாள். பின்னர் அவர்கள் 
லஜாகன்ஸ்சபர்க், சதன் ஆப்பிரிக்கா ஆையத்தில் 
முத்திரிக்கப்பட்டார்கள். 
இலயசு கிறிஸ்துவின் சுவிலெஷத்தின் 
ைகிழ்ச்ெிலய லடா காக்கு முதைாவதாக 
அனுபவித்ததிைிருந்து அலநக ஆண்டுகள் 
கடந்தன. அந்த லநரத்தில் வாழ்க்லக அவளுக்கு 
எப்லபாதும் இனிலையாயிருந்ததில்லை. 
அவளுலடய இரண்டு பிள்லளகளின் இழப்பு 
உள்ளிட்ட, ைனலவதலன ைற்றும் விரக்தியின் 
தனது பங்லக அவள் ெகித்திருக்கிறாள். ஆழைான 
அந்த துக்கத்தின் அனுபவங்கள் இன்னமும் 
அவளுலடய இருதயத்தில் பாரைாயிருக்கிறது.  

ஆனால் அவளும் அவளுலடய கணவர் 
அந்லதானியும் ஒருவருக்சகாருவருடனும், 
அவர்களுலடய முழுஇருதயத்லதாடு லநெித்த 
அவர்களுலடய லநெமுள்ள பரலைாக 
பிதாவுடனும் சநருக்கைாயிருக்க 
முயற்ெித்தார்கள். 
இன்று, ஞானஸ்நானத் தண்ணரீுக்குள் 
பிரலவெித்து 30 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், 
ெலகாதரி காக்கு, இம்முலற, லநஜரீியாவில் 
ஊழியத்தலைவராக இருந்த அவளுலடய 
கணவருக்கு துலணயாக ெைீபத்தில் ைற்சறாரு 
முழுலநர ஊழியத்லத நிலறவு செய்திருக்கிறார்.  

ெலகாதரி காக்குவிடம் ஏலதா ஒரு 
தனித்தன்லையிருக்கிறசதன அவலரப்பற்றி 
அறிந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள். அவர் 
பிரகாெிக்கிறார். உங்களுக்குள் ெந்லதாஷத்லத 
உணராைல் அவருடன் நீங்கள் லநரத்லத 
செைவழிக்க முடியாது. 
அவருலடய ொட்ெி நிச்ெயைானது: “அவருலடய 
குைாரத்தியாகவும் நண்பராகவும், இரட்ெகர் 
என்லனப் பார்க்கிறாசரன நான் அறிலவன். 
(லைாெியா 5:7; ஏத்லதர் 3:14 பார்க்கவும்) நான் 
சொல்வதில் ைட்டுைல்ை, நான் செய்வதிலும்கூட 
அவருலடய ெிலநகிதியாயிருக்க 
கற்றுக்சகாண்டு, ைிகக் கடினைாக 
முயற்ெித்துக்சகாண்டிருக்கிலறன்” என அவர் 
சொல்கிறார்.  

 

மு 



நாங்கள் ெீஷர்கள் 

ெலகாதரி காக்குவின் கலத பிற அலநகரின் 
கலதலயப் லபான்றிருக்கிறது. ெத்தியத்லத 
அறிந்துசகாள்ள அவருக்கு விருப்பைிருந்தது, 
ஆவிக்குரிய சவளிச்ெத்லதப் சபற அவர் விலை 
சகாடுத்தார், லதவனிடமும் தன்னுலடய 
ெகைனிதர்களிடமும் தனது அன்லப அவர் 
காட்டினார், அந்த பாலதயினூலட 
கஷ்டங்கலளயும் துக்கத்லதயும் அவர் 
அனுபவித்தார். 
ஆனால் எந்த எதிர்ப்லபயும் எந்த துக்கத்லதயும் 
சபாருட்படுத்தாைல், விசுவாெத்தில் அவர் 
முன்லனறிச் சென்றார். முக்கியைான 
ஒன்லறப்லபாை அவருலடய ைகிழ்ச்ெிலயயும் 
அவர் காத்துக்சகாண்டார். வாழ்க்லகயின் 
கஷ்டங்கலளச் ெகித்திருக்க ைாத்திரைல்ை 
அலவகலள ைீறி விருத்தியலடயவும் ஒரு 
வழிலய அவர் கண்டுபிடித்தார்! 

அவருலடய கலத உங்களுலடயலதயும் 
என்னுலடயலதயும் லபான்றது. 
நைது பயணம்  சைன்லையானதும் 
லொதலனயில்ைாததுைாயிருப்பது அபூர்வலை. 
நம் ஒவ்சவாருவருக்கும் நைது 
ைனலவதலனகளும், நைது ஏைாற்றங்களும், நைது 
துக்கங்களுைிருக்கின்றன. 
நாம் அலதரியைலடந்து, ெிைெையங்களில் 
அழுத்தப்படுலவாம். 
ஆனால் ஒரு ெீஷனின் வாழ்க்லகலய வாழ்ந்து, 
விசுவாெத்தில் நிலைத்திருந்து விசுவாெத்தில் 
முன்லனறிச் செல்பவர்கள், லதவலன நம்பி 
அவருலடய கற்பலனகலளக் 
லகக்சகாள்ளுபவர்கள்,1 அனுதினமும் 
ஒவ்சவாரு ைணிலநரமும் சுவிலெஷத்தின்படி 
வாழ்பவர்கள், அவர்கலளச் 
சுற்றியிருப்பவர்களுக்கு லதலவயான லநரத்தில் 
ஒரு நல்ை காரியத்லதச் செய்து, கிறிஸ்துலவப் 
லபான்ற லெலவலயச் செய்பவர்களின் ெிறிய 
செயல்கள் எப்லபாதுலை ஒரு சபரிய 
வித்தியாெத்லத உண்டுபண்ணும். 
ெிறிது அன்புடனிருப்பவர்கள், ெிறிது அதிகைாக 
ைன்னிப்பவர்கள், அதிக இரக்கமுள்ளவர்கள், 
இரக்கமுள்ளவர்களாயிருந்து இரக்கம் 
சபறுவார்கள்.2 இந்த உைகத்லத ஒரு ெிறந்த 
இடைாக ைாற்றுபவர்கள், ஒரு லநரத்தில் லபணி 
அன்பு செலுத்துகிற, இலயசு கிறிஸ்துவின் 
ெீஷனின் ஆெீர்வதிக்கப்பட்ட, திருப்திகரைான, 
ெைாதான வாழ்க்லகலய வாழ 
முயற்ெிக்கிறவர்கலள இறுதியில் ைகிழ்ச்ெிலயக் 
காண்பார்கள். 
 “ைனுபுத்திரரின் இருதயங்களில் எங்கும் 
ஊற்றப்படுகிற லதவனின் அன்பு. . . . எல்ைாக் 
காரியங்களுக்கும் லைைாக வாஞ்ெிக்கத்தக்கது. . . . 
ஆத்துைாவுக்கு ைிகுந்த 
ைகிழ்ச்ெியளிக்கக்கூடியது”3 என அவர்கள் 
அறிவார்கள். 

குறிப்புகள் 

1. லைாெியா 4:6 பார்க்கவும். 
2. ைத்லதயு 5:7 பார்க்கவும் 

3. 1 லநபி 11:22-23 
 
 

இந்த செய்தியிைிருந்து கற்பித்தல் 
ெீஷத்துவத்தின் பாலத கடினைானது ஆனால் 
“இலயசு கிறிஸ்துவின்  ெீஷனின் ெைாதான 
வாழ்க்லகலய வாழுகிறவர்கலள இறுதியில் 
ைகிழ்ச்ெிலயக் காண்பார்கள்”  என தலைவர் 
உக்டர்ப் நைக்குப் லபாதிக்கிறார். வாழ்க்லகயின் 
லொதலனகளுக்கும் அப்பால் கிறிஸ்துவின்  
உண்லையான ெீஷன் எவ்வாறு 
ெைாதானத்லதயும் ைகிழ்ச்ெிலயயும் காண்பான் 
என்பலதக் காட்ட, லடாவின் கலதலய தலைவர் 
உக்டர்ப் கூறுகிறலதப்லபாை, நீங்கள் ஏன் 
கிறிஸ்துலவப் பின்பற்றவும், அவர் எவ்வாறு 
உங்கலளப் சபைப்படுத்தினார் 
என்பலதப்பற்றியும் உங்கள் சொந்த 
வாழ்க்லகயிைிருந்து ஒரு கலதலயப் 
பகிர்ந்துசகாள்ள நீங்கள் நிலனக்கைாம். நீங்கள் 
பரிசுத்த ஆவியால் நடத்தப்படும்லபாது, சொந்தக் 
கலதகலளப் பகிர்ந்துசகாள்ளுதல் நீங்கள் 
கற்றுக்சகாடுப்பவர்கலளப் சபைப்படுத்தும். 

இலளஞர்                           

இலயசு கிறிஸ்துவின் ெீஷனாக ைகிழ்ச்ெி 
ங்களுக்கு எப்லபாதாவது லைாெைான நாள் 
இருந்திருக்கிறதா? ெந்லதாஷைாயிருக்க 

நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? “நம் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் நைது ைனலவதலனகளும், 
நைது ஏைாற்றங்களும், நைது 
துக்கங்களுைிருக்கும். நாம் அலதரியைலடந்து 
ெிைெையங்களில் அழுத்தப்படுகிலறாம்” என்பலத 
தலைவர் உக்டர்ப் அறிந்திருக்கிறார். 
 “ஒரு ெீஷனின் வாழ்க்லக” என அவர் அலழப்பது 
லபாை வாழ அவரது தீர்வு, 
உண்லையுள்ளவர்களாயிருந்து விசுவாெத்தில் 
முன்லனறிச் செல்லுங்கள். விசுவாெத்தில் நாம் 
முன்லனறிச் செல்லும்லபாது, நம்ைால் லதவலன 
நம்பவும் அவருலடய கற்பலனகலளக் 
லகக்சகாள்ளவும் ைற்றவர்களுக்கு லெலவ 
செய்யவும் நம்ைால் முடிந்து, இந்த எல்ைா 
லநரத்திலும் ைகிழ்ச்ெிலய உணரைாம்! தலைவர் 
உக்டர்ப் சொன்னலதப்லபாை “ஒரு ெீஷனின் 
வாழ்க்லகலய வாழ்பவர்களின் ெிறிய செயல்கள் 
எப்லபாதுலை ஒரு சபரிய வித்தியாெத்லத 
உண்டுபண்ணும்.” 

ஒரு ெீஷனின் வாழ்க்லகலய உங்களால் வாழ 
முடியுசைன்பதற்கான வழிகலளப் 
பட்டியைிடுவலதக் கருத்தில் சகாள்ளவும். 
உதாரணைாக, “உணவு தயாரிக்க சபற்லறாருக்கு 
உதவுதல்” அல்ைது “என் உடன்பிறந்தவர்கலளாடு 
ைிகப் சபாறுலையாயிருக்க லவண்டி சஜபித்தல்” 

உ 



லபான்ற கற்பலனகலளக் 
லகக்சகாள்ளுதலுக்கான ஒரு கருத்து லபான்ற 
ஒரு லெலவலய நீங்கள் எழுதைாம். அடுத்த 
முலற நீங்கள் விரக்தியலடயும்லபாது அல்ைது 
அழுத்தப்படும்லபாது உங்கள் பட்டியலை எடுத்து, 
ஒரு கருத்லத சதரிந்சதடுத்து அலத 
முயற்ெிக்கவும்! 

 

 

 

 

 

பிள்லளகள்                           

ெந்லதாஷைான ைற்றும் துக்கைான லநரங்கள் 

ை நாட்களில் அவர்களுலடய ெந்லதாஷக் 
குலறவான லநரங்கள் சபறுகிறார்கள். அது 

ெரிதான். அலவகளினூலட இலயசு உங்களுக்கு 
உதவுவார். 
துக்கைான முகத்துடன் ஒரு படத்லத வலரயவும். 
நீங்கள் துக்கைாயிருக்கும்லபாது இலயசுவால் 
உங்களுக்கு எப்படி உதவமுடியும்? இப்லபாது ஒரு 
புன்னலகலயாடு ஒரு முகத்லத வலரயவும். 
நீங்கள் ெந்லதாஷைாயிருக்க இலயசுவால் 
உங்களுக்கு எப்படி உதவமுடியும்? 
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ெி 



விொரிப்புப் லபாதகச் செய்தி, ஆகஸ்ட் 2017 

பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்லகலய வாழுதல் 

 

இந்த கட்டுலரலய  சஜபத்துடன் படித்து எலதப் பகிர்ந்துசகாள்வசதன்பலத 
அறிந்துசகாள்ள உணர்த்துதலுக்காக நாடவும். நித்திய ஜவீனின் ஆெீர்வாதங்களுக்காக 
ஒத்தாலெச் ெங்கத்தின் லநாக்கத்லதப் புரிந்துசகாள்ளுதல் எவ்வாறு லதவ 
குைாரத்திகலள ஆயத்தப்படுத்தும்? 

 

“பரிசுத்தப்படுதல் என்பது 
சதரிந்சதடுதல் அல்ைது 
பரிசுத்த லநாக்கங்களுக்காக 
பரிசுத்தைான ஒன்லற 
அர்ப்பணித்தல். இந்த 
வாழ்க்லகயின் உண்லையான 
சவற்றி நைது வாழ்க்லகலய 
பரிசுத்தப்படுத்துதைில் 
அதாவது நைது லநரமும் 
சதரிந்துசகாள்ளுதல்களும் 
லதவனின் லநாக்கத்திற்காக 
வருகிறது.” 1 என பன்னிரு 
அப்லபாஸ்தைர் குழுைத்தின் 
மூப்பர் டி. டாட் 
கிறிஸ்லடாபர்ென் சொன்னார். 

 “நைது உைகப்பிரகாரைான 
ஐஸ்வர்யங்கலள 
பரிசுத்தப்படுத்த நாம் 
நிலனக்கத் சதய்வகீ 
வழிநடத்துதைால், 
தூண்டப்படும்லபாது ைட்டும் 
நாம் அப்படிச் செய்கிலறாம். 
ஆனால் முடிவான 
பரிசுத்தப்படுத்துதல் தன்லனத் 
லதவனுக்கு அர்ப்பணிப்பதுலவ 
ஆகும்,”,  2 என பன்னிரு 
அப்லபாஸ்தைர் குழுைத்தின் 
மூப்பர் நீல் எ. லைக்ஸ்சவல் 
(1926-2004) சொன்னார். 

லதவனின் லநாக்கத்திற்காக 
நம்லை நாம் 
பரிசுத்தப்படுத்தும்லபாது 
இலயசு கிறிஸ்து ைீதும் 
அவருலடய பாவநிவர்த்தி 
ைீதுமுள்ள நைது விசுவாெம் 

அதிகரிக்கும். 
பரிசுத்தப்படுத்துதைான 
வாழ்க்லகலய நாம் 
வாழும்லபாது, அந்த 
செயல்களால் நாம் 
பரிசுத்தைாக்கப்படுகிலறாம். 

 “ ‘உடன்படிக்லககலள நாம் 
செய்து, 
லகக்சகாள்ளும்லபாது, நாம் 
உைகத்லத விட்டு சவளிலயறி 
லதவனின் இராஜ்ஜியத்திற்கு 
வருகிலறாம்’ என மூப்பர் 
ராபர்ட் டி. லேல்ஸ் 
லபாதித்தார்” என ஒத்தாலெச் 
ெங்கத் தலைலையின் முதல் 
ஆலைாெகரான கலரால் எம். 
ஸ்டீபன்ஸ் சொன்னார். 

 “நாம் ைாற்றப்பட்லடாம். நாம் 
வித்தியாெைாக 
காணப்படுகிலறாம், நாம் 
வித்தியாெைாக செய்கிலறாம். 
நாம் லகட்கிற, படிக்கிற, 
சொல்லுகிற காரியங்கள் 
வித்தியாெைானலவ, 
உடன்படிக்லகயால் அவலராடு 
நாம் கட்டப்பட்டிருப்பதால் 
லதவனின் 
குைாரத்திகளானதால் நாம் 
அணிபலவ 
வித்தியாெைானலவ.”3 

 “அந்நாட்களுக்குப் பிற்பாடு, 
நான் இஸ்ரலவல் 
குடும்பத்லதாலட நான் என் 
நியாயப்பிரைாணத்லத 

அவர்கள் உள்ளத்திலை 
லவத்து, அலத அவர்கள் 
இருதயத்திலை எழுதி, நான் 
அவர்கள் லதவனாயிருப்லபன், 
அவர்கள் என் 
ஜனைாயிருப்பார்கள் என்று 
கர்த்தர் சொல்லுகிறார்” 
(எலரைியா 31:33) என்று லதவன் 
செய்த உடன்படிக்லகலய 
பரிசுத்தப்படுத்தல். 
பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்ட 
வாழ்க்லகலய வாழுதல் 
நைக்கான லதவ திட்டத்லதாடு 
இலெந்திருப்பது ஆகும்.  

கூடுதைான லவத வெனங்கள் 

1 சதெலைானிலகயர் 1:3; 
லகாட்பாடும் 
உடன்படிக்லககளும் 105:5. 
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விசுவாெம் குடும்பம் ஒத்தாலெ 

இலதக் கருத்தில் சகாள்ளவும் 

கர்த்தருக்காக நைது வாழ்க்லகலய 
பரிசுத்தப்படுத்தல் அவலரப்லபாைாக 
நைக்கு எவ்வாறு உதவைாம்? 


