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ப�ரதான தைலைமச் ெசய்தி, �சம்பர் 2017 
 

          
தைலவர் �யட்டர் எப். உக்டர்ப்   

                                                                           ப�ரதான தைலைமய�ல் இரண்டாம் ஆேலாசகர் 

 

 

கிறிஸ்�மஸில் கிறிஸ்�ைவத் ேத�தல் 

ற்காலப் ப��த்தவான்கள�ன் இேய� 
கிறிஸ்� சைப அங்கத்தினர்களாக நாம் யார் 
என ��ந்�ெகாள்ள வ��ம்�கிற 

அைனவ�க்�ம், இந்த �ன்� வார்த்ைதகளா�ம் 
வைரய�க்கப்பட்ட ெதாடக்கப் �ள்ள�ைய நான் 
ெகா�க்க வ��ம்�கிேறன்:  நாம் கிறிஸ்�ைவத் 
ேத�கிேறாம்.  

நாம் அவ�டமி�ந்� கற்�ெகாள்ள நா�கிேறாம்.  
அவைரப் ப�ன்பற்ற.  அதிகமாக அவைரப்ேபாலாக. 

வ�டம் ��வ�ம் ஒவ்ெவா� நா�ம் நாம் 
அவைரத் ேத�கிேறாம். 

ஆனால் வ�ேசஷமாக, வ�டத்தின் இந்த 
கிறிஸ்�மஸ் ேநரத்திேல, நம� அன்�க்��ய 
இரட்சக�ன் ப�றப்ைபக் ெகாண்டா�ம்ேபா�, நம� 
இ�தயங்கள் எப்ேபாைத�ம் வ�ட அதிகமாக அவைர 
ேநாக்கி சாய்ந்தி�க்கின்றன. 

கிறிஸ்�மைஸக் ெகாண்டா�ம் நம� 
ஆயத்தங்கள�ன் ப�தியாக, இரட்சக�ன் வ�ைகைய 
வரேவற்க இரண்டாய�ரம் ஆண்�க�க்� �ன்னர் 
வாழ்ந்தவர்கள் எவ்வா� ஆயத்தமாய��ந்தார்கள் 
என்பைதக் க�த்தில் ெகாள்�ேவாமாக. 

ேமய்ப்பர்கள் 
ேமய்ப்பர்கைளப்பற்றி நமக்� அதிகம் ெத�யா�, 

“வயல்ெவள�கள�ல் தங்கி ராத்தி�ய�ேல தங்கள் 
மந்ைதையக் காத்�க்ெகாண்��ந்தார்கள்,”1 என 
மட்�ம் அறிேவாம். வாழ்வதற்காக நாள்��வ�ம் 
சம்பாதிக்கிற பாராட்டப்படக்��ய அேநக 
ஆத்�மாக்கைளப்ேபால, ேமய்ப்பர்கள் சாதாரண 
ஜனங்கைள வ�ட வ�ேசஷித்தவர்களாக இ�ந்தார்கள். 

ஒ� சமயத்தில் கிறிஸ்�ைவ ஆர்வமாகத் 
ேதடாமல் இ�ந்தி�க்கக்��ய, ஆனால் 
பரேலாகங்கள் திறந்� அவர்க�க்� கிறிஸ்� 
ப�ரசங்கித்தேபா� அவர்கள் இ�தயங்கள் மாறி, 
ஜனங்க�க்� அவர்கள் ப�ரதிநிதியாக 
இ�ந்தி�க்கலாம்.  

பரேலாக �தர்கள�ன் �ரைலக் ேகட்ட ப�ற�, 
பார்க்க வ��ம்ப� உடேன ெபத்லேகம் ெசன்றவர்கள் 
இவர்கேள.2 

சாஸ்தி�கள் 
சாஸ்தி�கள் ேதவ �மாரனாகிய ேமசியாவ�ன் 

வ�ைகைய ஆராய்ந்� ெகாண்��ந்த பண்�தர்கள்.   
அவர்கள் கற்�ெகாண்டதன்�லம், அவர� ப�றப்ைபக் 
�றிப்ப�ட்ட அைடயாளங்கைள அவர்கள் கண்டனர்.   
அவர்கள் அவற்ைற அைடயாளம் கண்டப�ற�, 
“�த�க்� இராஜாவாகப் ப�றந்தி�க்கிறவர் எங்ேக?” 
எனக் ேகட்� தங்கள் வ ��கைள வ�ட்�வ�ட்� 
எ�சேல�க்�ப் ப�ரயாணப்பட்டார்கள்.3 

கிறிஸ்�ைவப்பற்றிய அவர்கள� அறி�, 
கல்வ�யால் மட்�ேம இ�க்கவ�ல்ைல.   அவர� 
ப�றப்ப�ன் அைடயாளங்கைளப் பார்த்தப�ற�, அவர்கள் 
ெசயல்பட்டனர்.   அவர்கள் கிறிஸ்�ைவக் காணப் 
�றப்பட்டனர். 

கற்�ெகாள்வதினா�ம், ஆராய்ச்சியா�ம் 
கிறிஸ்�ைவத் ேத�பவர்கைள சாஸ்தி�கள் 
�றிக்கின்றனர்.  சத்தியத்தின் ம�� அவர்கள� 
அர்ப்பண�ப்�, கிறிஸ்�ைவக் காண�ம் 
இராஜாக்கள�ன் இராஜாவாக�ம், ம�க்�லத்தின் 
இரட்சகராக�ம் அவைர ெதா��ெகாள்ள�ம் 
இ�திய�ல் அவர்கைள வழிநடத்�கிற�. 

சிமிேயா�ம் அன்னா�ம் 
சிமிேயா�ம் அன்னா�ம், ஆவ�ய�ன் �லமாக 

கிறிஸ்�ைவத் ேத�பவர்கள�ன் ப�ரதிநிதிகளாக 
இ�க்கலாம். இந்த அற்�தமான ஆத்�மாக்கள், 
அர்ப்பண�ப்�ள்ள மத நம்ப�க்ைக�ைடயவர்கள். 
உபவாசம் மற்�ம் ெஜபத்தின் �லம், அர்ப்பண�ப்� 
மற்�ம் கீழ்ப்ப�த�ள்ள வாழ்க்ைக வாழ்ந்�, 
ேதவ�மாரன�ன் வ�ைகய�ன் நாைளக் காண 
ஆர்வமாய்க் காத்தி�ந்தார்கள்.  

நம்ப�க்ைக�ட�ம், தாழ்ைம�ட�ம், 
வ��வாசத்�ட�ம், இரட்சக�ன் வ�ைகக்காக 
அவர்கள் ெபா�ைம�டன் காத்�க் ெகாண்��ந்தனர். 

இ�தியாக ம�க்�லத்தின் பாவங்கைளத் தம்ம�� 
ஒ�நாள் எ�த்�க்ெகாள்ளப் ேபாகிற ப�ள்ைளைய 
ம�யா�ம் ேயாேசப்�ம் அவர்கள�டம் காட்�யேபா�, 
அவர்கள� வ��வாசத்�க்� பலன் கிைடத்த�.5 
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ெநப்ப�யர் மற்�ம் லாமான�யர் மத்திய�ல் 
வ��வாசிகள்  

�திய உலகத்தில் எவ்வா� வ��வாசிகள் 
இரட்சக�ன் ப�றப்ப�ன் அைடயாளங்கைளக் 
கவன�த்�க் ெகாண்��ந்தார்கள் என்ற 
மனைதத்ெதா�ம் கைத மார்மன் �ஸ்தகத்தில் 
காணப்ப�கிற�. 

கிறிஸ்�வ�ல் வ��வாசம் ெகாண்��ந்தவர்கள் 
ப�யாசம் பண்ணப்பட்� �ன்��த்தப்பட்டைத ந�ங்கள் 
நிைனவ�ல் ைவத்தி�ப்ப�ர்கள்.  அன்ைறய 
நவ �னவாதிகள், வ��வாசிகைள, �ட்டாள்தனமான 
�டநம்ப�க்ைககைள ைவத்தி�ந்ததாக �ற்றம் 
�மத்தினர். ேதசத்திேல “மிகப்ெப�ய கலகம்” 
உண்டாக்�ம் அள�க்� உண்ைமயாகேவ 
அவ��வாசிகள் தங்க�ைடய வாயால் கிண்டல் 
ெசய்தார்கள். (3 ெநப்ப� 1:7)   இரட்சகர் ப�றப்பார் என 
நம்ப�யவர்கைள ஏளனம் ெசய்தார்கள். 

இரட்சகைர நம்�பவர்கைள ஒேரய�யாக 
அைமதியாக்�வைத மனதில் நிரப்�கிற அள�க்� 
அவர்கள� ேகாப�ம் கர்ச்சைன�ம் அதிக�த்த�.    
மார்மன் �ஸ்தகம் அந்த வ�யத்த� த�ர்மானத்ைதப் 
பதி� ெசய்கிற�.6   

ப�றர் சி�த்�, ேகலி ெசய்�, ஏளனம் 
ெசய்தேபா�ம், அந்த ேநரத்தில் வாழ்ந்த வ��வாசிகள் 
கிறிஸ்�ைவத் ேத�யவர்கைள ப�ரதிபலித்தனர்.   
�த்திக�க்கப்படாத, நவ �னமற்ற, அல்ல� 
ஏமாந்தவர்கள் என ப�றர் அவர்கைள 
ேகலிச்சித்திரமாக்க �யற்சித்தேபா�ம், அவர்கள் 
கிறிஸ்�ைவத் ேத�னார்கள். 

ஆனால் ப�ற�ன் அவம�யாைத உண்ைமயான 
வ��வாசிகைள கிறிஸ்�ைவத் ேத�வதிலி�ந்� 
அைத�யப்ப�த்தவ�ல்ைல. 

நாம் கிறிஸ்�ைவத் ேத�கிேறாம் 
வ�டம் ��வ�ம், ஒ�ேவைள வ�ேசஷமாக 

இந்த கிறிஸ்�மஸ் காலத்தில், ம�ண்�ம் ஒ��ைற 
“நான் எப்ப� கிறிஸ்�ைவத் ேத�கிேறன்?”என்ற 
ேகள்வ�ையக் ேகட்க நமக்� சாதகமள�க்�ம். 

அவன� வாழ்க்ைகய�ன் க�னமான ேநரத்தில், 
மாெப�ம் தாவ �� இராஜா எ�தினான், “ேதவேன ந�ர் 
என்�ைடய ேதவன்; அதிகாலேம உம்ைமத் 
ேத�ேவன்; என் ஆத்�மா உம்ேமல் 
தாகமாய��க்கிற�; என் மாம்சமான� உம்ைம 
வாஞ்சிக்கிற�.”7 

ஒ�ேவைள ேதவைனத் ேத�ம் இந்த 
மேனாபாவம், ேதவன�ன் இ�தயத்தின்ப�யான 
ம�ஷன் என தாவ �� வ�வ�க்கப்ப�கிற 
காரணங்கள�ல் ஒன்றா�ம்.8 

இந்த கிறிஸ்�மஸ் காலத்தி�ம், வ�டம் 
��வ�ம், சமாதானப் ப�ர�வாகிய, இஸ்ரேவலின் 
ப��த்தராகிய, நம� இரட்சகைர நம� 
இ�தயங்கேளா�ம், ஆத்�மாக்கேளா�ம் 
ேத�ேவாமாக.   ஏெனன�ல் இந்த வாஞ்ைச ெவ�வாக, 
ப�ற்காலப் ப��த்தவான்கள�ன் இேய� கிறிஸ்� 
சைபய�ன் அங்கத்தினர்களாக நாம் யார் என்ப�  
மட்�மின்றி, கிறிஸ்�வ�ன் சீஷர்களாக நாம் 
உண்ைமயாகேவ யார் என அதிகமாக 
வைரய�க்கிற�. 

�றிப்�கள் 
1. �க்கா 2:8. 
2. �க்கா 2:15 பார்க்க�ம். 
3. மத்ேத� 2:1—2 பார்க்க�ம். 
4. மத்ேத� 2:11 பார்க்க�ம். 
5. �க்கா 2:22—38 பார்க்க�ம். 
6. 3 ெநப்ப� 1 பார்க்க�ம். 
7. சங்கீதம் 63:1. 
8. அப்ேபாஸ்தலர் 13:22 பார்க்க�ம். 

இச்ெசய்திய�லி�ந்� கற்ப�த்தல் 
தைலவர் உக்டர்ப் ஆேலாசைனயள�ப்ப�ேபால 

நாம் எப்ப� கிறிஸ்�ைவ சிறந்த வ�தமாக ேதடலாம்?   

“நான் எப்ப� கிறிஸ்�ைவ ேத�கிேறன்?” என 
தங்கைளேய ேகட்க ந�ங்கள் கற்ப�ப்பவர்கைள ந�ங்கள் 
ஊக்�வ�க்கலாம்.   அவர்கள� அன்றாட ��ம்ப ேவத 
ப�ப்� ேநரத்தில், அவர்கள் ஒவ்ெவா�வ�ம் எப்ப� 
கிறிஸ்�ைவத் ேத�கிறார்கள் எனப் பகிர்ந்�ெகாள்ள 
அவர்கைள அைழப்பைதக் க�த்தில் ெகாள்ள�ம்.   
ந�ங்கள் கற்ப�ப்பவர்க�டன் Mormon.orgல் 
கிறிஸ்�மஸ் காெணாலி பார்த்�, அவர� 
ேபாதைனகைளப் ப�ன்பற்றி கிறிஸ்�ைவத் ேதட 
இந்த வ�டாந்தர சந்தர்ப்பத்தில் பங்�ெபற  
அைழக்கலாம். 

 ப�ள்ைளகள் 

இேய��க்காக காத்தி�த்தல் 
ேய� ப�றப்பதற்காக அேநக ஜனங்கள் 
எதிர்பார்த்�, காத்தி�ந்தனர்.   இப்ேபா� நாம் 

அவர் தி�ம்ப வர எதிர்பார்த்�, காத்தி�க்கிேறாம்!   

இேய�ைவப்பற்றி கற்�க்ெகாண்�, அவைரப் 
ப�ன்பற்றி நாம் ஆயத்தமாகலாம்.   ந�ங்கள் எப்ப� 
இேய�ைவப் ப�ன்பற்�கிற�ர்கள்? ஒ� நட்சத்திரம் 
வைரந்� அத�ள்ேள உங்கள் க�த்�க்கைள 
எ�த�ம். 
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வ�சா�ப்�ப் ேபாதகச் ெசய்தி, �சம்பர் 2017 

 
ஒ�வ�க்ெகா�வ�ன் பாரத்ைத �மக்க                   
சித்தமாய��த்தல் 

ெஜபத்�டன் இச்ெசய்திையப் ப�த்�, எைதப் பகிர்ந்�ெகாள்வ� என  
அறிய உணர்த்�த�க்காக நாட�ம். 

 
ம� கவனம், நம� 
ஊக்�வ�ப்�, நம� ஆதர�, 

நம� ஆ�தல், நம� தய� 
ேதைவப்ப�ேவாரால் நாம் 
�ழப்பட்��க்கிேறாம்,” என 
தைலவர் தாமஸ் எஸ். மான்சன் 
ெசான்னார். “அவர� 
ப�ள்ைளக�க்� ஊழியம் 
ெசய்ய�ம், உயர்த்த�ம் 
கடைம�டன் நாம் இங்ேக 
�மிய�லி�க்கிற கர்த்த�ன் 
கரங்கள். அவர் நம் 
ஒவ்ெவா�வைர�ம் 
சார்ந்தி�க்கிறார்.”1 

ப�ரதான தைலைமய�ல் 
�தலாம் ஆேலாசகர், தைலவர் 
ெஹன்றி ப�. ஐ�ங் ெசான்னார்: 
“ந�ங்கள் சைபக்�ள் வந்தேபா� 
உங்கள் இ�தயத்�க்�ள் ஒ� 
மிகப்ெப�ய மாற்றம் 
ெதாடங்கிய�. ந�ங்கள் ஒ� 
உடன்ப�க்ைக ெசய்த�ர்கள், ந�ங்கள் 
ஒ� வாக்�த்தத்தத்ைதப் 
ெபற்ற�ர்கள், அ� உங்கள் 
தன்ைமையேய மாற்றத் 
ெதாடங்கிய�.   

“...[ப�ற�ன்] பாரங்கைள 
இல�வாக்க�ம் 
ஆ�தலள�க்க�ம் கர்த்த�க்� 
ந�ங்கள் உத�வ �ர்கள் என 
வாக்கள�த்த�ர்கள். ந�ங்கள் ப��த்த 
ஆவ�யானவ�ன் வரத்ைதப் 
ெபற்றேபா�, அந்தப் பாரங்கைள 
இல�வாக்க உதவ வல்லைம 
ெகா�க்கப்பட்�ர்கள்.”2 

 “மன��க்கத்�ட�ம், 
நம்ப�க்ைக�ட�ம், 
தயாளத்�ட�ம், 
இரட்சகைரப்ேபால ப�றைரப் 
பார்க்க �வ�ேசஷத்தின் ஒள�ைய 
பயன்ப�த்த நாம் 
வ��ம்�கிேறாம்,”என ஒத்தாைசச் 
சங்க ெபா�த் தைலவ� ஜ�ன் ப�. 
ப�ங்காம் ெசான்னார். “ப�ற�ன் 
இ�தயங்கைள நாம் 
��ைமயாக ��ந்�ெகாள்�ம் 
நாள்வ�ம்ேபா�, ப�ற�க்� 
தயாளமிக்க சிந்தைனகைள�ம் 
வார்த்ைதகைள�ம் நாம் 
ெகா�ப்ப� ேபால நமக்� இரக்கம் 
ெகா�க்கப்பட்டதற்காக, 
நன்றி�ள்ளவர்களாக 
இ�ப்ேபாம். ... 

 “நம� இரட்சகைரப்ேபால ஆக 
�யற்சி ெசய்�ம்ேபா� 
ஒவ்ெவா�வைர�ம் �ன்ேனறச் 
ெசய்வ� நம� கடைம�ம் 
சிலாக்கிய�மா�ம்.”3 

நாம் ஒ�வ�க்ெகா�வ�ன் 
பாரத்ைத �மக்�ம்ேபா�ம், நம� 
உடன்ப�க்ைககைளக் காத்�க் 
ெகாள்�ம்ேபா�ம், ப�றைரக் 
�ணமாக்க இேய� கிறிஸ்��க்� 
நாம் வழிையத் திறக்கிேறாம்.   
“பன்ன�� அப்ேபாஸ்தலர் 
��மத்தின் �ப்பர் ெஜப்� ஆர். 
ஹாலண்ட் ேபாதித்தார்: 
“சி�ைவய�லைறதல் மற்�ம் 
பாவநிவர்த்திய�ன் நிைனத்�ப் 
பார்க்க ��யாத வ�ைலையக் 

க�த்தில் ெகாள்�ம்ேபா�, 
இப்ேபா� அவர் தம் ��ைக 
நமக்�க் காட்டப்ேபாவதில்ைல 
என நான் உங்க�க்� 
வாக்கள�க்கிேறன்.      
‘என்ன�டத்தில் வா�ங்கள்,’என 
ஆவ�ய�ல் 
எள�ைம�ள்ளவர்கள�டத்தில்   
அவர் ெசால்�ம்ேபா�, 
ெவள�ேய�ம் வழி�ம், ேமேல 
ெசல்�ம் வழி�ம் அவ�க்�த் 
ெத��ம் என அவர் அறிவார் 
என்ற அர்த்தத்தில் அவர் 
ெசால்�கிறார். அந்தப் பாைதய�ல் 
அவர் நடந்தி�க்கிறப�யால், 
அைத அவர் அறிவார். அவேர 
வழி என்பதால் அவர் வழிைய 
அறிகிறார்.” 4 

��தல் வசனங்கள் 
மத்ேத� 25:40; கலாத்தியர் 6:2; 
ேமாசியா 2:17; 18:8-9 
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“ந 

வ��வாசம் ��ம்பம் ஒத்தாைச 

இைதக் க�த்தில் ெகாள்ள�ம் 
ப�ற�ன் பாரங்கைள �மக்க உத�வ�ம், 
நம� உடன்ப�க்ைககைளக் காத்�க் 
ெகாள்வ�ம், ேதைவய�லி�ப்ேபாைரக் 
�ணமாக்க இேய� கிறிஸ்��க்� 
எவ்வா� வழிையத் திறக்கிற�? 


