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ப�ரதான தைலைமச் ெசய்தி, அக்ேடாபர் 2017 

 

தைலவர் ெஹன்றி ப�. ஐ�ங் 
ப�ரதான தைலைமய�ல் �தலாம் ஆேலாசகர் 

 

 

 

உண்ைமயான சீஷர்களா�தல் 
ம்ேமா� அவர� ஆவ�ைய நாம் 
ெபற்றி�க்�ம்ப�யாக எப்ேபா�ம் 
இரட்சகைர நிைன��ர்ேவாம் மற்�ம் 

அவர� கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ேவாம் என 
பரேலாக ப�தாவ�டம் வாக்கள�க்�ம் சிலாக்கியம் 
ஒவ்ெவா� தி�வ��ந்�க் �ட்டத்தி�ம் நமக்� 
இ�க்கிற� (மேரான� 4:3; 5:2; ேகா.உ 20:77,79 
பார்க்க�ம்). அவர� நாமத்ைத நம்ம�� 
த�த்�க்ெகாள்�ம்ேபா�, அவைர 
நிைன��ர்வ� எப்ேபா�ம் இயற்ைகயாகேவ 
நமக்� வ�கிற�. நாம் பல வழிகள�ல் அப்ப�ச் 
ெசய்கிேறாம், ஆனால் வ�ேசஷமாக அவர� 
நாமத்தில் நாம் ப�ற�க்� ேசைவ 
ெசய்�ம்ேபா�ம், அவர� ப��த்த 
வார்த்ைதகைள வாசிக்�ம்ேபா�ம், நாம் என்ன 
ெசய்ய ேவண்�ம் என அவர் வ��ம்�கிறார் என 
அறிய ெஜப�க்�ம்ேபா�ம் அப்ப�ச் ெசய்கிேறாம். 

ஒ� வாலிபன�ன் ஞானஸ்நானத்ைத நான் 
நிைறேவற்றியேபா� எனக்� அ� நிகழ்ந்த�.  
அவர� �வ�ேசஷத்ைதப் ேபாதிக்க�ம், அவர� 
�வ�ேசஷத்ைத�ம் அவைர�ம், அவர� 
உண்ைமயான சைபையப்பற்றி�ம் 
சாட்சியள�க்க�ம், ஒ� ஊழியக்காரனாக 
இரட்சக�ன் நியமிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்களால் 
நான் அைழக்கப்பட்��க்கிேறன் என நான் 
அறிேவன். இரட்சகர் ம�� வ��வாசத்�டன் 
மனந்தி�ம்ப�, அவர� அதிகாரமள�க்கப்பட்ட 
ஊழியக்காரர்கள�ல் ஒ�வரால் ஞானஸ்நானம் 
ெகா�க்கப்ப�கிறேபா�, இேய� கிறிஸ்�வ�ன் 
பாவநிவர்த்திய�ன் வல்லைமயால் அவன் 
�த்திக�க்கப்ப�வான் என என� 
ஊழியத்ேதாழ�ம் நா�ம் அந்த வாலிப�க்� 
வாக்கள�த்தி�ந்ேதாம்.   

ஞானஸ்நானத் ெதாட்�ய�ன் தண்ண��லி�ந்� 
அந்த வாலிபைன நான் �க்கியேபா�, “நான் 
�த்தமாேனன், நான் �த்தமாேனன்” என அவன் 
என் காதில் கி�கி�த்தான். ேயார்தான் நதிய�ல் 
ேயாவான் ஸநானனால் ெகா�க்கப்பட்ட 
இரட்சக�ன் ஞானஸ்நானத்ைத நான் 
அக்கணத்தில் நிைன��ர்ந்ேதன். இன்�ம் 
ேமலாக,  உய�ர்த்ெத�ந்த, ஜ�வ�க்கிற 

இரட்சக�ன் இரட்சிப்ப�ன் பண�ைய, ப��த்த 
ஆவ�யானவர் வ�ைக தந்�, ேயாவான் ெசய்த� 
ேபால நான் ெசய்வதாக நிைனத்ேதன். 

அவ�டன் நம� �த்திய�ன் ஞாபகத்ைத�ம் 
அ�பவங்கைள�ம் சார்ந்தி�ப்பைத வ�ட, 
இரட்சகைர நிைன��ர்வ� எனக்�ம் நம் 
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம், அதிகமான�. தற்ேபா� 
அவ�க்� ெந�க்கமாக நம்ைம இ�க்கக்��ய 
ெத�ந்ெத�த்தல்கைள நாம் தின�ம் ெசய்யலாம்.  

ேவதம் வாசிப்ப� எள�ைமயான ெத�ந்ெத�ப்பாக 
இ�க்கலாம். அப்ப�ச் ெசய்வதால் அவ�க்� 
ெந�க்கமாக இ�க்�ம் உணர்�கைள நாம் 
ெபறலாம். நான் மார்மன் �ஸ்தகத்ைத 
வாசிக்�ம்ேபா� மிகஅ�க்க� எனக்� அந்த 
ெந�க்கம் வ�கிற�. ெநப்ப��ம் ேலகி�ம் 
இரட்சகைர தன�ப்பட்ட வ�தமாக அறிந்த�ேபால 
அவைர வ�வ�க்கிற அவர்கள�ன் �ரைல,  2 
ெநப்ப�ய�ன் அதிகாரங்கைள வாசிக்கிற �தல் 
நிமிடங்கள�ல் என் மனதில் நான் ேகட்கிேறன். ஒ� 
ெந�க்கமான உணர்� வ�கிற�.  

ேவதங்கள��ள்ள ப�ற இடங்கள் வ�ேசஷமாக 
உங்கைள அவ�டம் இ�க்கலாம். ஆனால் 
எங்ேக�ம் எப்ேபா�ம்  இரட்சகைர நிைனக்க 
ேதவ வார்த்ைதைய தாழ்ைமயாக�ம் 
உண்ைமயான எண்ணத்�ட�ம் ந�ங்கள் 
வாசிக்�ம்ேபா�, உங்கள் அன்றாட 
வாழ்க்ைகய�ல் அவர� நாமத்ைத உங்கள் ம�� 
த�த்�க்ெகாள்ள உங்கள் வாஞ்ைசைய ந�ங்கள் 
அதிக�ப்ப�ர்கள்.  

கர்த்த�ன் சைபய�ல் ந�ங்கள் ேசைவ ெசய்கிற 
வ�தத்ைத அந்த வாஞ்ைச மாற்�ம். உங்க�க்� 
எள�ய அைழப்பாக ேதான்�வைதக்�ட 
சிறப்பாகச் ெசய்ய பரேலாக ப�தாவ�ன் உதவ�க்காக 
ந�ங்கள் ெஜப�ப்ப�ர்கள். உங்கைளேய ந�ங்கள்  
மறக்கிற திறைம மற்�ம் ந�ங்கள் ேசைவ ெசய்ய 
அைழக்கப்பட்ட அவர்க�க்� இரட்சகர் எைத 
ெசய்ய வ��ம்�கிறார் என்பதில் அதிக கவனம் 
ெச�த்�வேத ந�ங்கள் ேகட்கிற உதவ� ஆ�ம்.   

�வ�ேசஷம் மட்�ேம ெகா�க்கிற 
சமாதானத்ைதக் கண்�ப��க்க எங்கள் 
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ப�ள்ைளக�க்� எப்ப� உத�வ� என அறிய நான் 
ெஜப�த்தேபா�, அவர்க�டன் என� ேசைவய�ல் 
அவர� கரத்ைத�ம் அவர� ெந�க்கத்ைத�ம் 
நான் உணர்ந்தி�க்கிேறன். அத்த�ணங்கள�ல் 
ஒ� ெவற்றிெபற்ற ெபற்ேறாராகப் 
பார்க்கப்ப�வைதப்பற்றி நான் 
கவைலப்படவ�ல்ைல, ஆனால் என� 
ப�ள்ைளகள�ன் ெவற்றிைய�ம் 
நல்வாழ்க்ைகைய�ம்பற்றி நான் அதிகமாய்க் 
கவைலப்பட்ேடன்.  

நாம் ேசைவ ெசய்பவர்க�க்� இரட்சகர் எைதக் 
ெகா�ப்பாேரா அைதக் ெகா�க்கிற வாஞ்ைச, 
உண்ைமயாகேவ இேய� கிறிஸ்�வ�ன் 
நாமத்தில் பரேலாக ப�தாைவக் ெகஞ்�கிற 
ெஜபங்க�க்� நடத்�கிற�. இரட்சக�ன் 
நாமத்திேல, அவ�ல் வ��வாசத்�டன் 
அவ்வ�தமாக நாம் ெஜப�க்�ம்ேபா�, ப�தா 
பதிலள�க்கிறார். நமக்� வழிகாட்ட�ம், 
ஆ�தலள�க்க�ம், ஊக்கமள�க்க�ம் அவர் 
ப��த்த ஆவ�ைய அ�ப்�கிறார். ப��த்த ஆவ� 
எப்ேபா�ம் இரட்சகைரப்பற்றி சாட்சி அள�ப்பதால், 
(3 ெநப்ப� 11:32, 36; 28:11; ஏத்ேதர் 12:41 பார்க்க�ம்), 
கர்த்தைர நம� �� இ�தயத்ேதா�ம், 
மனேதா�ம், ெபலத்ேதா�ம் ேநசிக்கிற ஆற்றல் 
அதிக�க்கிற�. (மாற்� 12:30; �க்கா 10:27; ேகா.உ 
59:5 பார்க்க�ம்).  

நாம் அவ�க்� ஊழியம் ெசய்�ம்ேபா�ம், அவர� 
வார்த்ைதைய �சிக்�ம்ேபா�ம், அவர� 
நாமத்தில் வ��வாசத்ேதா� ெஜப�க்�ம்ேபா�ம், 
அன்றாட மற்�ம் தற்சமய நிைன��ர்தலின் 
ஆசீர்வாதங்கள் ெம�வாக�ம் நிதானமாக�ம் 
வ�ம். இப்�மிய�ல் அவர� ராஜ்யத்தி�ம்  
ப�ன்னர் அவர� ப�தா�டன் வரவ��க்கிற 
மகிைமயான உலகத்தி�ம் கர்த்தராகிய இேய� 
கிறிஸ்�வ�ன் உண்ைமயான சீஷர்களாக நம்ைம 
இந்த நிைன��ர்தல் வ�வைமக்�ம். 

இச்ெசய்திய�லி�ந்� கற்ப�த்தல் 

அவ�டம் ெந�ங்கிவர அன்றாட 
ெத�ந்ெதல்கைளச் ெசய்�, இரட்சகைர 
எப்ேபா�ம் நிைனவ�ல் ெகாள்ள தைலவர் ஐ�ங் 
ஆேலாசைனயள�க்கிறார். அவைர எப்ேபா�ம் 
நிைனவ�ல்ெகாள்ள உடன்ப�க்ைகைய 
�றிப்ப��கிற தி�வ��ந்� ெஜபங்கைள ந�ங்கள் 
கற்ப�ப்பவர்க�டன் ந�ங்கள் வாசிக்கலாம் 
(மேரான� 4:3; 5:2; ேகா.உ 20:77,79 பார்க்க�ம்). 
இரட்சகைர நிைனவ�ல்ெகாள்ள ஒவ்ெவா� 
நா�ம் அவர்கள் ெசய்யக்��யவற்ைற ஒ� 
பட்�யலிட ந�ங்கள் கற்ப�ப்பவர்கைள 
அைழப்பைதக் க�த்தில் ெகாள்ள�ம். 
ஒ�வ�க்ெகா�வர� ெவற்றிக்�ம் நலத்�க்�ம் 

பரேலாக ப�தாவ�டம் ெஜப�க்க அவர்கைள 
அைழப்பைத�ம் ந�ங்கள் க�த்தில் ெகாள்ளலாம். 
அவ்வ�தமாகேவ அவர்க�க்காக ெஜப�ப்பைதக் 
க�த்தில் ெகாள்ள�ம்.   

வாலிபர் 

கர்த்தைர தின�ம் நிைன��ர்தல் 
ண்பர்கள், ேவைலகள், வ �ட்�ேவைல, 
ெதாைலக்காட்சி ேபான்ற நம� கவனத்ைத 

ஈர்க்கிற அேநகம் உள்ளன. ஆனால் ஒவ்ெவா� 
வார�ம் நாம் பரேலாக ப�தாவ�டம் “[அவர� 
�மாரனாகிய இேய� கிறிஸ்�ைவ] எப்ேபா�ம் 
[நாம்] நிைன�ெகாள்கிேறாம்” என வாக்�த்தத்தம் 
ெசய்கிேறாம்.(ேகா.உ20:79) 

இரட்சகைர எப்ேபா�ம் நிைன�ெகாள்ள 
நமக்�தவக்��ய “ெத�ந்ெதல்கைள தின�ம் 
நாம் ெசய்ய” ���ம் என தைலவர் ஐ�ங் 
ெசால்கிறார். ஒவ்ெவா� நா�ம் இரட்சகைர 
அதிகமாக நிைன�ெகாள்ள இம்மாதத்தில் ஒ� 
இலக்ைக ஏற்ப�த்�வைத க�த்தில் ெகாள்ள�ம். 
அவ�டன் உங்கள் உறைவக் கட்ட ஒ� 
நாள்காட்�ைய உ�வாக்கி, ஒ� நாைளக்� 
ஒன்ைறச் ெசய்ய�ம். ேவதங்கைள வாசித்தல், 
வ��வாசத்தில் ெஜப�த்தல், இரட்சக�க்�ம் 
ப�ற�க்�ம் ேசைவ ெசய்தல் ேபான்றவற்ைற 
தைலவர் ஐ�ங் பட்�யலி�கிறார். �றிப்ப�தழ் 
எ��தல், சைபக்�ட்டங்க�க்� ெசல்�தல், 
ெபா� மாநாட்� ெசய்திையக் ேகட்டல், ஆலயம் 
ெசல்�தல் மற்�ம் �திப்பாடல்கள் பா�தல் 
ேபான்றைவ�ம் உள்ளன. பட்�யல் ந�ள்கிற�! 
நாம் இரட்சகைர தின�ம் நிைன� 
ெகாள்�ம்ேபா�, “ஆசீர்வாதங்கள் ... 
ெம�வாக�ம், நிதானமாக�ம் வ�ம் ..., 
கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்�வ�ன் உண்ைமயான 
சீஷர்களாக நம்ைம வ�வைமக்�ம்” என 
தைலவர் ஐ�ங் வாக்கள�க்கிறார். 

ப�ள்ைளகள் 

ஏராளமான அன்� 
ம் ேவதங்கைள வாசிக்�ம்ேபா� அல்ல� 
ெஜப�க்�ம்ேபா�, பரேலாக ப�தா�ம் 

இேய��ம் நம்ைம எவ்வள� ேநசிக்கிறார்கள் 
என நாம் உணர ���ம். ஒ� ெப�ய 
இ�தயத்தி�ள் சில சி� இ�தயங்கள் 
வைரய�ம். ஒவ்ெவா� �ைற�ம் ந�ங்கள் 
ெஜப�க்�ம்ேபா� அல்ல� உங்கள் ேவதங்கைள 
வாசிக்�ம்ேபா� ஒ� இ�தயத்ைத 
வண்ணமிட�ம். பரேலாக ப�தா�க்�ம் 
இேய��க்�ம் ெந�க்கமாக உணர நாம் ேவ� 
என்ன ெசய்யலாம்? 
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வ�சா�ப்�ப் ேபாதகச் ெசய்தி, அக்ேடாபர் 2017 

வழிதவறிப் ேபானவர்கைள அன்பால் ��தல் 

இச்ெசய்திைய ெஜபத்�டன் ப�த்�, எைதப் பகிர்வ� என அறிய உணர்த்�த�க்காக  

நாட�ம். ஒத்தாைசச் சங்கத்தின் ேநாக்கத்ைதப் ��ந்�ெகாள்�தல் நித்திய ஜ�வ�ய 

ஆசீர்வாதங்க�க்காக எவ்வ�தம் ேதவ �மாரத்திகைள ஆயத்தப்ப�த்�ம்? 

ண்ைம என்னெவன�ல் 
ப��ரணமான 

��ம்பங்கள் இல்ைல …,” என 
ப�ரதான தைலைமய�ன் 
இரண்டாம் ஆேலாசகர், தைலவர் 
�யட்டர் எப். உக்டர்ப் ெசான்னார். 
“உங்கள் ��ம்பங்கள் 
எதிர்ெகாள்கிற ப�ரச்சிைனகள் 
எ�வாய��ம், அவற்ைற 
நிவர்த்தி ெசய்ய ந�ங்கள் என்ன 
ெசய்வதாய��ந்தா�ம், த�ர்வ�ன் 
ெதாடக்க�ம் ���ம் 
கிறிஸ்�வ�ன் �ய அன்பாகிய 
தயாளம்தான்.”1 

�வ�ேசஷத்தில் ��ைமயாக 
பங்ேகற்காதவர்கைளப்பற்றி 
ஒத்தாைசச் சங்க �ன்னாள் 
ெபா�த் தைலவர் லின்டா ேக. 
பர்ட்டன் ெசான்னார்: “பரேலாக 
ப�தா தன் அைனத்� 
ப�ள்ைளகைள�ம் ேநசிக்கிறார். ... 
ந�ங்கள் எங்கி�ந்தா�ம், 
பாைதய�ல் இ�ந்தா�ம் 
இல்லாவ�ட்டா�ம், அைதப் 
ெபா�ட்ப�த்தாமல்  அவர்கள் 
வ �� தி�ம்ப ேவண்�ம் என அவர் 
வ��ம்�கிறார்.”2 

 “[உங்கள் ப�ள்ைளகள்] எவ்வள� 
வழிதவறிய��ந்தா�ம், ... ந�ங்கள் 
அவர்க�டன் ேப�ம்ேபா� 
ேகாபத்ேதா� ேபசாத�ர்கள், 
கண்�க்�ம் ஆவ�ேயா�, 
க�னமாகப் ேபசாத�ர்கள். 
“அவர்க�டன் அன்பாகப் 
ேப�ங்கள்”3 என தைலவர் ேஜாசப் 
எப். ஸ்மித் ேபாதித்தார் 
(1838—1918).  

பத்� ெவள்ள�க்கா�கைள 

ைவத்தி�ந்� அவற்றில் ஒன்ைற 
இழந்தவர்க�க்� இரட்சகர் 
ெகா�த்த அறி�ைரைய 
எ�பதின்ம�ன் �ப்பர் ப்ெரண்ட் 
எச். ந�ல்சன் வலி��த்தினார்: 
“கண்�ப��க்�ம்வைர ேத�ங்கள். 
காணாமற்ேபானவர் உங்கள் 
மகேனா அல்ல� உங்கள் 
மகேளா, உங்கள் சேகாதரன் 
அல்ல� சேகாத�யானால், ... நாம் 
ெசய்யக்��ய� எல்லாம், 
அந்நபைர நம� �� 
இ�தயங்கேளா� 
ேநசிப்ப�தான். ... 

“நம� வாழ்க்ைகய�ல், 
காணாமற்ேபானவர்கைள 
எவ்வள� சிறந்த வ�தமாக 
அ��வ� என அறிய�ம், 
ேதைவப்ப�ம்ேபா�, நாம் 
ேநசித்�, கண்காண�த்�, ெகட்ட 
�மார�க்காக 
காத்தி�க்�ம்ேபா�, நம� 
பரேலாக ப�தா மற்�ம் அவர� 
�மாரனாகிய இேய� 
கிறிஸ்�வ�ன் அன்ைப�ம் 
ெபா�ைமைய�ம் 
ெப�ம்ப�க்�ம் ந�ங்க�ம் 
நா�ம், ெவள�ப்ப�த்தல் 
ெப�ேவாமாக.”4 

ப�ரதான தைலைமய�ல் �தலாம் 
ஆேலாசகர், தைலவர் ெஹன்றி 
ப�. ஐ�ங், ெசான்னார், “நான் 
ேநசித்த ஒ�வர் 
பாவநிவர்த்திய�ன் வல்லைமைய 
ேத� உணர ேவண்�ம் என 
வ��வாசத்�டன் 
ெஜப�த்தி�க்கிேறன். 
அவர்க�க்� உதவ மன�த 
ேதவ�தர்கள் வர ேவண்�ம் என 

நான் வ��வாசத்�டன் 
ெஜப�த்தி�க்கிேறன், அவர்கள் 
வந்தார்கள்.  

 “அவர� ப�ள்ைளகள் 
ஒவ்ெவா�வைர�ம் இரட்சிக்க 
ேதவன் வழிகைள 
வ�த்தி�க்கிறார்.”5 

��தல் வசனங்க�ம் 
தகவ�ம் 
மத்ேத� 18:12; ஆல்மா 31:35; 3 
ெநப்ப� 13:32; ேகா.உ 121:41-42 
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“உ 

வ��வாசம் ��ம்பம் ஒத்தாைச 

இைதக் க�த்தில் ெகாள்ள�ம் 

�வ�ேசஷக் ெகாள்ைககள�ன்ப� 

வாழ வ��ம்பாதவர்க�க்� நாம் 
ெதாடர்ந்� எப்ப� தயாளத்ைதக் 
காட்ட ���ம்? 


