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என்னைப் பினபற்றி வாருங்கள்—
மெல்கறிமெதேக்கு ஆொரியத்துவம் 
ெறறும் ஒத்ோ்ெச் ெங்கத்துக்்கா்க

Gospel Library app ெறறும் 
comefollowme.lds.org-லும் இநே 
ஆோரங்க்ளப் பார்க்்கவும் .
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இநேப் பிற்காலங்களில ேன பணி்க்ள நறி்்தவற் 
உேவ தேவன ஆொரியத்துவத்்ே ெறுஸோபிேம் மெய்து, 
ஆொரியத்துவக் குழுெங்க்ளயும் ஒத்ோ்ெச் ெங்கங்க 
்ளயும் அ்ெத்ேறிருக்்கறி்ார். (தொதெ 1:39 பார்க்்கவும்). 
ஆ்கதவ ஒவமவாரு ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ்களிலும், நாம் 
மெல்கறிமெதேக்கு ஆொரியத்துவம் ெறறும் ஒத்ோ்ெச் 
ெங்க கூட்டங்களில கூடும்தபாது, அவரது பணி்ய நாம் 
எப்படி நறி்்தவறறுவது எனை ்கலநது்ரயா்டவும், ேறிட்டெறி 

எது வித்ேறியாெொனைது     ?

்டவும் நாம் கூடு்கறித்ாம். அேனைாலோன இநேக் கூட்டங 
்கள் வகுப்்ப வி்ட தெலா்க இருக்்க தவண்டும். அ்வ 
இரடெறிப்பின பணி்யப் பற்றி ்கலநது்ரயா்டவும், 
அப்பணி பற்றிய ெ்பத்ே்லவர்்களின தபாே்னை்களி 
லறிருநது ஒன்றி்ணநது ்கற்கவும், அ்ே நறி்்தவற் 
ஒழுங்க்ெக்்கவும், அ்வ ெநேர்ப்பங்களும் கூ்ட. நெது 
ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ கூட்டங்களில இநே ொற்ங்கள், 
இநே தநாக்்கங்க்ள நறி்்தவற் நெக்கு உேவும்.

நெது கூட்டங்களுக்்கானை ஒரு ொேறிரி

நெது ஒவமவாரு மெல்கறிமெதேக்கு 
ஆொரியத்துவம் ெறறும் ஒத்ோ்ெச் 
ெங்க கூட்டங்களிலும், தேவனைின 
பணி்ய நறி்்தவற் ஒரு ொேறிரி 
்யப் பினபறறு்கறித்ாம்.

1. முநேய ஆொரியத்துவ அலலது ஒத் 
ோ்ெச் ெங்க கூட்டங்களிலறிருநது 
மபற் உணர்வு்கள் ெறறும் அ்ழப் 
புக்்களின அனுபவங்க்ளப் ப்கறிர்நது 
ம்காள்ளுங்கள். (ஒரு ே்ல்ெ அங 
்கத்ேறினைரால அலலது குழுெ ே்லவ 
ரால வழறிந்டத்ேப்ப்ட தவண்டும்).

2. ஒன்ா்க ஆதலாெறியுங்கள் (முேல 
ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ ஒரு ே்ல்ெ 
அங்கத்ேறினைர் அலலது குழுெ ே்ல 
வரால வழறிந்டத்ேப்படடு) அலலது 
(இரண்்டாம், மூன்ாம் ெறறும் 
நான்காம் ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ்களில 
ஒரு அ்ழக்்கப்பட்ட ஆெறிரியரால 
வழறிந்டத்ேப்படடு,) ஒன்ா்க ்கறறுக் 
ம்காள்ளுங்கள்.

3. ஒரு குழுவா்க அலலது ேனைியா்க 
மெயலாற் ேறிட்டெறிடுங்கள். (ே்ல 
்ெயின அங்கத்ேறினைர் அலலது 
குழுெத்ே்லவரால வழறிந்டத்ேப்படடு) 

ஒரு ொே அட்டவ்ண

மெல்கறிமெதேக்கு ஆொரியத்துவம் ெறறும் ஒத்ோ்ெச் ெங்க ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ 
கூட்டங்கள் இநே ொோநேறிர அட்டவ்ண்யப் பினபறறும்:

வாரம் தநாக்்கம்

முேல 
ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ

உள்ளூர் மபாறுப்புக்்கள், ெநேர்ப்பங 
்கள் ெறறும் ெவால்கள் பற்றி ஒன்ா்க 

ஆதலாெறித்து மெயலாற் ேறிட்டெறிடுங்கள்.

இரண்்டாம் 
ெறறும் மூன்ாம் 

ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ்கள் 

ே்ல்ெ அலலது குழுெத் ே்லவர்்கள் அலலது 
ெறில ெெயங்களில, ஆயர் அலலது பி்ணயத் 
ே்லவரால மேரிநதும்காள்ளப்பட்ட அண்்ெ 
மபாது ொநாடடு மெய்ேறி்க்ளப் படிக்்கவும்.

நான்காம் 
ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ

பிரோனை ே்ல்ெ ெறறும் பனனைிரு அப் 
தபாஸேலர் குழுெத்ோல மேரிநதும்காள்ளப்பட்ட 
விதெஷறித்ே ே்லப்புக்்க்ள ்கலநது்ரயா்டவும்.

ஐநோம் 
ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ

ஆயத்ோல மேரிநதும்காள்ளப்பட்ட ஒரு 
ே்லப்்பப் பற்றி தபசுங்கள்.
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முேல ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ ஆதலாெ்னைக்குழு கூட்டங்கள்

ஆதலாெ்னைக் கூட்டத்துக்கு முனபு
• ே்லவர்்கள் உள்ளூர் மபாறுப்புக்்க்ள 
யும், ெநேர்ப்பங்க்ளயும், ெவால்க்ள 
யும் அ்்டயாளம் ்கண்டு, ்கலநது்ர 
யா்ட ஒரு ே்லப்்ப மெபத்து்டன 
தேர்வு மெய்்கறி்ார்்கள்.

• ஒவமவாருவரும் ஆவியின வழறிந்டத் 
ே்ல நாடு்கறி்ார்்கள்.

• எண்ணங்க்ளயும் அனுவபங்க்ள 
யும் ப்கறிர்நதும்காள்ள ஒவமவாருவரும் 
ஆயத்ேெ்்ட்கறி்ார்்கள்.

ஆதலாெ்னைக் குழு கூட்டத்ேறினதபாது
• முநேய கூட்டங்களிலறிருநது அவர்்கள்  
மபற் உள்ளுணர்வு்களின படி  
மெயலபட்ட அனுபவங 
்க்ளப் ப்கறிர அங்கத்ேறினைர்்க்ளத்  
ே்லவர்்கள் அ்ழக்்கறின்னைர். 

• ஒவமவாருவரும் ே்லப்பு பற்றி  
ஒன்ா்க ஆதலாெ்னை மெய்்கறின்னைர், 
ஒருவருக்ம்காரு 
வர் மெவிம்காடுக்்கறின்னைர், 
ஆவியின வழறிந 
்டத்ே்ல நாடு்கறின்னைர்.

• ே்லவர்்கள் முக்்கறிய ்கருத்துக் 
்க்ள சுருக்்கறிச் மொலலறி, 
மெயலப்ட அ்ழப்பு விடுக்்கறின 
்னைர்.

ஆதலாெ்னைக் கூட்டத்துக்குப் பி்கு
• ஒவமவாருவரும் ஒன்ா்கவும்,  
ேனைியா்கவும் உள்ளுணர்வு்கள்  
ெறறும் அ்ழப்பினபடி மெயலாறறு 
்கறி்ார்்கள்.

• வருங்கால கூட்டங்களில ேங்கள் அனுப 
வங்க்ளப் ப்கறிர்நதும்காள்ள ஒவமவாரு 
வரும் ஆயத்ேம் மெய்்கறின்னைர்.

ஒவமவாரு ொேத்ேறின முேல ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெயில 
குழுெ, குழு ெறறும் ஒத்ோ்ெச் ெங்க கூட்டங்கள் ஒரு 
ஆெறிரியரால தபாேறிக்்கப்படு்கறி் பா்டங்க்ளக் ம்காண்டி 
ருக்்காது. ஒவமவாரு குழுெமும், குழுவும் அலலது ஒத் 
ோ்ெச் ெங்கமும் உள்ளூர்ப் மபாறுப்பு்கள், ெநேர்ப்பங்கள் 

்க்பப்கள

1. நீல எல. ஆண்்டர்ென, ஆ்டம் ெறி. ஒலென-ல, “்்கதயடு பயிறெறி 
இரடெறிப்பின பணி்ய வலறியுறுத்து்கறி்து,” என்ென அலலது 
லறியத�ானைா, ஏப். 2011, 76.

2. டியட்டர் எப். உக்்டர்ப், “நீங்கள் எனைது ்கரங்கள்,” என்ென அலலது 
லறியத�ானைா, தெ 2010, 68.

“நாம் அவரது ்கரங்கள்.”2
ே்லவர் டியட்டர் எப் . உக்்டர்ப்
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“மவளிப்படுத்ேல 
நம்ெறி்்டதய 
பரவியிருக்்கறி்து.”1
மூப்பர் நீல எல .  ஆண்்டர்ென

ெறறும் ெவால்கள் பற்றி ஆதலாெறிப்பர். ஒருவருக்ம்கா 
ருவரின உள்ளுணர்வு்கள் ெறறும் அனுபவங்களிலறிருநது 
்கறறுக் ம்காள்வர். ஆவியி்டெறிருநது மபற் உணர்வு 
்களினபடி மெயலாற் வழறி்க்ளத் ேறிட்டெறிடுவர்.
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ஒன்ா்க ஆதலாெ்னை மெய்ேலறின 
ம்காள்்்க்கள் 
எலலா ஆதலாெ்னைக் கூட்டங்களும் 
ஒனறுதபாலறில்ல. ்கர்த்ேர் தபாேறிப்பா 
ரா்க. நீங்கள் மோ்டங்க ெறில ம்காள்்்க 
்கள் இஙத்க ம்காடுக்்கப்படடுள்ளனை
1. ஆதலாெ்னைக் கூட்டத்ேறின தநாக்்கம் 

உள்ளூர் மபாறுப்பு்கள், ெநேர்ப்பங்கள் 
ெறறும் ெவால்கள் பற்றி ஒன்ா்க 
ஆதலாெ்னை மெய்வோகும்; ஒருவருக் 
ம்காருவரின உள்ளுணர்வு்கள் ெறறும் 
அனுபவங்களிலறிருநது ்கற்ல; ஆவி 
யி்டெறிருநது மபற் உள்ளுணர்வு்கள் 
பற்றி மெயலாற் வழறி்க்ள ேறிட்டெறி 
டுேல.

2. ்கர்த்ேரின பணி்ய நறி்்தவற்,  
கூட்டத்துக்கு மவளிதய மெயலப்ட,  
ேனைிநபர்்கள் ெறறும் குழுவின ேறிட்டங 
்க்ள ஆவியால உணர்த்ேப்பட்டபடி, 
ஒரு ஆதலாெ்னைக் கூட்டம் வழறிந 
்டத்ே தவண்டும் (த்கா.உ43:8—9 பார்க் 
்கவும்).

3. ்கலநது்ரயா்ட்ல வழறிந்டத்ேவும், 
ஆேரிக்்கவும் ஆதலாெ்னைக்குழுக்்கள் 
தவேங்க்ளயும், பிற்காலத் ேீர்க்்கேரி 
ெறி்கள், அப்தபாஸேலர்்கள், பி் மபாது 
அேறி்காரி்கள் ெறறும் மபாது அலுவலர் 
்களின வார்த்்ே்க்ளப் பயனபடுத்ே 
தவண்டும். இநே விேத்ேறில குழுெங 
்கள், குழுக்்கள் ெறறும் ஒத்ோ்ெச் 
ெங்கங்கள், முக்்கறிய தே்வ்க்ள  
ெநேறிக்்க உணர்த்ேப்பட்ட ெ்பத் 
ே்லவர்்களின வார்த்்ே்கள் உேவ 
முடியும்.

4. ்கலநது்ரயா்டல்கள் ேனைிப்பட்ட அங 
்கத்ேறினைர்்கள் அலலது குடும்பங்கள் 

பற்றிய இர்கெறிய அலலது உணர்வுபூர் 
வொனை பிரச்ெறி்னை்க்ளத் மோ்டக்கூ 
்டாது.

5. ஆதலாெ்னைக்கூட்டம் ே்ல்ெ 
யின அங்கத்ேறினைர் அலலது குழுத் 
ே்ல்ெயால ந்டத்ேப்பட்டா 
லும், அவர் அலலது அவள் ப்கறிர்ே 
லறில தெதலாங்கறியிருக்்கக்கூ்டாது. 
ே்லவர் ்கலநது்ரயா்டலுக்்கானை 
பிரச்ெறி்னை்ய அ்றிமு்கம் மெய்து, 
ஆவியால வழறிந்டத்ேப்படு்கறி்படி 
எண்ணங்க்ளயும் அனுபவங்க்ளயும் 
ப்கறிர ஒவமவாருவ்ரயும் அ்ழக்்கறி 
்ார்.

6. பஙத்கற்க ஒருவரும் அழுத்ேம் 
ம்காடுக்்கப்படுவோ்க உணராேறிருக் 
கும்தபாது, ஒவமவாருவரும் விெர்ெறிக் 
்கப்படும் பயெறின்றி ்கருத்துக்்க்ளயும் 
எண்ணங்க்ளயும் ப்கறிர பாது்காப்பா்க 
உணர தவண்டும்.

7. ொத்ேறியொனைதபாமேலலாம், வட்டொ்க 
அெர்வது ப்கறிரும் ெறறும் மவளிப் 
ப்்டயானை ்கலநது்ரயா்ட்ல உரு 
வாக்்க உேவலாம்.

முேல ஞாயிறறு்கறிழ்ெ 
ஆதலாெ்னைக் கூட்டங்களுக்்கானை 
ொத்ேறியொனை ே்லப்பு்கள்
ஆதலாெ்னைக் கூட்டங்களில ்கலநது்ர 
யா்ட ே்லப்புக்்களுக்்கானை ்கருத்துக் 
்கள், மோகுேறி ஆதலாெ்னைக் குழு, 
ே்ல்ெக் கூட்டங்கள், பகுேறித் ேறிட்டம், 
அங்கத்ேறினைர்்களுக்கு ஊழறியம் மெய்ே 
ோல ே்லவர்்களுக்கு ஏறபட்ட உணர்த் 
துேல்கள், ெறறும் பரிசுத்ே ஆவியி 

்டெறிருநது உணர்த்துேல்களிலறிருநது 
வரலாம். ்ீகதழயுள்ள ே்லப்புக்்கள் 
ஆதலாெ்னை்கள் ெடடுதெ. நறிவர்த் 
ேறிமெய்ய அவர்்கள் உணர்த்ேப்பட்டோ்க 
உணரு்கறி் பி் தே்வ்க்ள ே்லவர் 
்கள் அ்றிநேறிருக்்கலாெ் .

• நெது பலதவறு மபாறுப்புக்்கள் 
அ்னைத்்ேயும் நாம் எப்படி ெறி்ப்பா்க 
முனனுரி்ெப்படுத்ே முடியும்?

• நாம் எப்படி தேவனுக்கு மநருக்்க 
ொ்க வநது நெது வாழக்்்கயிலும் 
வடீு்களிலும், ஆவியி்டெறிருநது அேறி்க 
வழறிந்டத்ேல மப் முடியும்

• நாம் நெது நண்பர்்களு்டனும் அயலா 
ரு்டனும் எவவாறு சுவிதெஷத்்ேப் 
ப்க றி ரலாம் .(ஆலொ17பார்க்்கவும்) .

• தே்வயற் ஊ்ட்கம் ெறறும் ஆபாெப் 
ப்டங்களிலறிருநது நம்்ெயும் நெது 
குடும்பங்க்ளயும் எவவாறு ்காக்்க 
முடியும் (த்கா .உ4 2 : 2 2 — 2 3 பார்க்்க 
வும்) .

• நெது பிள்்ள்க்ளயும் நெது மோகு 
ேறியிலுள்ள இ்ளஞர்்க்ளயும் வழறி 
ந்டத்ேவும் மபலப்படுத்ேவும் உேவ 
நாம் எனனை மெய்யலாம்?

• நெது குழுெத்ேறில, குழுவில, அலலது 
ஒத்ோ்ெச் ெங்கத்ேறில நாம் எப்படி 
ஒறறு்ெ்ய அேறி்கரிக்்க முடியும்? 
தொெறியா  (18:19—22).

• குடும்ப வரலாறறுப் பணியிலும் 
ஆலய ஆராே்னையிலும் நாம் 
எவவாறு அேறி்கொ்க ஈடுப்ட முடியும்?

• நெது த்கள்வி்களுக்கு பேறி்லயும், 
சுவிதெஷத்ேறில ஆழொனை புரிே்ல 
யும் தேடுவேறில நாம் எவவாறு ்கர்த் 
ேரின உேவி்ய த்கட்கறித்ாம்?

• வடீடில மபறத்ார் எவவாறு ெறி்நே 
ே்லவர்்களா்க முடியும்?

• ்கர்த்ேர் ெறறும் அவரது சுவிதெஷம் 
பற்றிய நெது ொடெறி்க்ள எவவாறு 
மபலப்படுத்ேறி, நெது குடும்பங்க்ள 
ஆவிக்குரிய விேொ்க ேறொர்பு்்டய 
வர்்களாக்்க முடியும்?

• ஊழறியம் மெய்ேல என்ால எனனை? 
நம்்ெச் சுற்றியுள்தளாருக்கு நாம் 
எப்படி ஊழறியம் மெய்்கறித்ாம்? 
(1 தபதுரு4:11பார்க்்கவும்).
ொத்ேறியொனைால, ்கலநது்ரயா்ட 

அங்கத்ேறினைர்்கள் ஆயத்ேமு்டன வரும் 
படிக்கு, ே்லப்்ப அவர்்கள் முனனை 
தெதய அ்றியச் மெய்ய ே்லவர்்கள் 
விரும்பலாம். 
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இரண்்டாம் ெறறும் மூன்ாம் 
ஞாயிறறுக் ்கறிழ்ெ கூட்டங்கள்

ஒவமவாரு ொேத்ேறின இரண்்டாம் 
ெறறும் மூன்ாம் ஞாயிறறுக் ்கறிழ்ெ 
்களில, மெல்கறிமெதேக்கு ஆொரியத்துவக் 
குழுெங்களும் ஒத்ோ்ெச் ெங்கங்களும், 
ெறி்க அண்்ெ மபாது ொநாடடிலறிருநது, 
ெீவிக்்கறி் ேீர்க்்கேரிெறி்கள், அப்தபாஸே 
லர்்கள், ெறறும் பி் ெ்பத்ே்லவர்்க 
ளின தபாே்னை்க்ள ஆராய்்கறின்னைர். 
ெறி்க அண்்ெ மபாது ொநாடடிலறிருநது 
எநே மெய்ேறியும் ்கலநது்ரயா்டப்ப்ட 
லாம்.

ஆயர் அலலது பி்ணயத் ே்லவர் 
உள்ளடீு்கள் ம்காடுத்ோலும், அேறி்கொனை 
ெெயங்களில குழுெத் ே்ல்ெ, 
குழுத்ே்ல்ெ, அலலது ஒத்ோ்ெச் 
ெங்க ே்ல்ெ அங்கத்ேறினைர்்களின 
தே்வ்களின அடிப்ப்்டயில, ஒரு 
ொநாடடுச் மெய்ேறி்ய ஆராய தேர்வு 
மெய்யலாம். ே்லவர்்கள் முேல 
ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ ஆதலாெ்னைக் கூட 
்டத்ேறில ்கலநது்ரயா்டப்பட்ட ே்லப்பு 
ெம்ெநேொனை மெய்ேறி்யக் ்கலநது்ர 
யா்டலாம், அலலது ஆவியின உணர்த் 
துேலறின அடிப்ப்்டயில அவர்்கள் 
தவம்ான்்த் தேர்வு மெய்யலாம். 
ே்லவர்்களும் ஆெறிரியர்்களும் அங 
்கத்ேறினைர்்கள் தேர்வு மெய்யப்பட்ட 
மெய்ேறி்க்ள முனனைதெதய வாெறிக்்க 
வும், உள்ளுணர்வு்க்ளப் ப்கறிர ஆயத் 
ேொ்க வரவும், ஊக்குவிக்்க வழறி்க்ளக் 
்கண்டு பிடிக்்க தவண்டும். இரடெ்கரின 
வழறியில தபாேறித்ேலறின ம்காள்்்க்களின 
அடிப்ப்்டயில உள்ள, ஆதலாெ்னைய 
ளிக்்கப்பட்ட ்ீகழக்்கண்்ட ்கறகும் பயிற 
ெறி்கள், அங்கத்ேறினைர்்கள் மபாது ொநாடடு 
மெய்ேறி்களிலறிருநது ்கறபேறில ஈடுப்ட 
்வக்கும்.

ஷாரன யூபஙக், “உங்கள் ேீபத்்ே 
ஏறறுங்கள்” 

ஒரு நீேறியானை ெறறும் விசுவா 
ெெறிக்்க மபண்ணால அவர்்களு்்டய 
வாழக்்்க எவவாறு மெலவாக்்க்்டந 
ேது எனபது பற்றி ெறிநேறிக்்க உங்கள் 
குழுெம் அலலது ஒத்ோ்ெச் ெங்க அங 
்கத்ேறினைர்்களி்டம் த்கட்கவும். ெத்காேரி 
யூபங்கறின மெய்ேறியில கூ்ப்படடுள்ள 
நீேறியானை மபண்்களின ஒனறு அலலது 
அேறி்க குணாேறிெயங்க்ள எப்படி 
அப்மபண் ்காடெறிப்படுத்து்கறி்ாள் எனை 
ப்கறிர ெறில அங்கத்ேறினைர்்க்ள அ்ழப் 
ப்ேக் ்கருத்ேறில ம்காள்ளவும். “்க்்டெறி 
நாட்களில ெ்பயின எண்ணிக்்்க 
ெறறும் ஆவிக்குரிய வளர்ச்ெறியில ஒரு 
முக்்கறிய ெக்ேறியா்க முடியும்” எனபது 
பற்றி ெத்காேரி யூபஙக்்கறி்டெறிருநது நாம் 
எனனை ்கற்கறித்ாம்?

நீல எப். ொரியட, “தேவதனைாடிருநது 
விரிெ்லச் ெரிமெய்ேல”

பரதலா்க பிோ அலலது ேங்க்ளச் 
சுற்றிலுமுள்ளவர்்களிலறிருநது பிரிக்்கப் 
பட்டோ்க உணர்்கறி் அங்கத்ேறினைர்்களுக்கு 

இச்மெய்ேறி உேவ முடியும். விரிெல எது 
எனை புரிநதும்காள்ள நீங்கள் ்கற 
பிப்பவர்்களுக்கு எது உேவும்? பலதவறு 
விேொனை விரிெல்களின ப்டங்க்ள 
நீங்கள் ம்காண்டு வரலாம். விரிெ்ல 
ெத்காேரி ொரியட எவவாறு வ்ரயறுக் 
்கறி்ார்? தேவனு்டனும் பி்ரு்டனும் நெது 
உ்வு்களில எது விரிெ்ல உண்்டாக்்க 
முடியும்? நெது வாழக்்்கயில விரிெல 
்க்ளச் ெரிமெய்ய நாம் எனனை மெய்ய 
முடியும் எனபது பற்றிய ஆதலாெ 
்னை்களுக்்கா்க ெத்காேரி ொரியடடின 
மெய்ேறியில தே்ட அங்கத்ேறினைர்்க்ள 
அ்ழக்்கவும். தேவனைி்டத்ேறிலும் பி்ரி 
்டத்ேறிலும் மநருக்்கொ்க வர, மெய்யுொறு 
ஆவி அவர்்க்ளத் தூண்டு்கறி்வற்்ப் 
பற்றி  எழுே அங்கத்ேறினைர்்களுக்கு தநரம் 
ம்காடுக்்கவும்.

ொய் டி. தொனஸ, “அளவி்ட 
முடியாே ெேறிப்பு”

நெது மேய்வ்ீக அ்்டயாளத்்ே 
நாம் புரிநதும்காள்ளும்தபாது, நெது 
வாழக்்்கயில எனனை ஆெீர்வாேங்கள் 
வழறிநதோடு்கறின்னை? இக்த்கள்விக்குப் 
பேறிலளிக்்க ெத்காேரி தொன்றின மெய் 
ேறியிலுள்ள ெரியாொ, தரனு ெறறும் 
்்டயானைாவின ்க்ே்க்ள உங்கள் 
குழுெம் அலலது ஒத்ோ்ெச் ெங்க  
அங்கத்ேறினைர்்கள் இ்ணநது பரிெீலறிக்்க 
லாம். “நெது மேய்வ்ீக அ்்டயாளத்்ே 
நறி்னைவும்காண்டு, ேழுவிக்ம்காள்ள” 
நெக்கு உேவ ெத்காேரி தொனஸ எனனை 
ஆதலாெ்னை ம்காடுக்்கறி்ார்? அவர்்களது 
தேவனுக்கு உண்்ெயானை ேகுேறி்ய 
அவர்்கள் புரிநதும்காள்ள அவர்்களுக்கு 
உேவு்கறி், ெத்காேரி தொன்றின 
மெய்ேறியிலுள்ள தவே பா்கம் அலலது 
தெறத்கா்ளக் ்கண்டுபிடித்து ்கலநது்ர 
யா்ட அங்கத்ேறினைர்்க்ள அ்ழக்்கவும். 
அவன அலலது அவளது மேய்வ்ீக ேகுேறி 

பற்றி நறி்னைவூட்டல தே்வப்படு்கறி் 
ஒருவரு்டன அநே வெனைங்கள் அலலது 
தெறத்காள்்கள் ஒன்் ப்கறிர அவர்்க்ள 
அ்ழக்்கவும்.

டியட்டர் எப் உக்்டர்ப், “மூனறு 
ெத்காேரி்கள்”

ே்லவர் உக்்டர்பின மெய்ேறி்ய ெறு 
பரிெீல்னை மெய்யும் ஒரு வழறி, குழுெம் 
அலலது ஒத்ோ்ெச் ெங்கத்்ே ெறிறு 
குழுக்்களா்கப் பிரிப்போகும். ே்லவர் 
உக்்டர்பின மெய்ேறியிலுள்ள ெத்காே 
ரி்களில ஒருவர் பற்றி வாெறிக்்க ஒரு 
குழு்வ நீங்கள் நறியெறிக்்க 
லாம். ஒவமவாரு குழுவும் அவரது 
ஆதலாெ்னை்ய சுருக்்கொ்க, அநே 
ெத்காேரிக்கு ஒரு ்கடிேம் எழுேலாம். 
அவர்்கள் எழுேறிய்ே பி் குழுக்்களுக் 
குப் ப்கறிரலாம். மூன்ாவது ெத்காேரி 
தபால இருக்்க நாம் எனனை மெய்யலாம். 
தபாராடிக்ம்காண்டிருப்பவர்்களுக்கு நெது 
குழுெம் அலலது ஒத்ோ்ெச் ெங்கத்்ே 
ஒரு “பாது்காப்பு இலலொ்க” எப்படி 
ொற்லாம்?

டியட்டர் எப். உக்்டர்ப், “வடீடுக்்கா்க 
ஏஙகுேல”

பி்்ர ஆெீர்வேறிக்்க அவர்்க்ள  
தேவன எப்படி பயனபடுத்து்கறி்ார் எனை 
அ்்டயாளம் ்காண நீங்கள் ்கறபிப்பவர் 
்களுக்கு நீங்கள் எப்படி உேவ முடியும்? 
அவர்்களுக்கு பலவனீைங்கள் இருநதும், 
தேவனு்்டய இராஜயத்ேறில தெ்வ 
மெய்ய முயல்கறி்வர்்களுக்குக் ம்காடுக் 
்கப்பட்ட வாக்குத்ேத்ேங்க்ளத் தேடி, 
“தேவன உங்க்ளப் பயனபடுத்துவார்” 
எனைத் ே்லப்பி்டப்பட்ட ே்லவர் உக் 
்டர்பின மெய்ேறியின பா்கத்்ே ெறுப 
ரிெீல்னை மெய்ய அவர்்க்ள நீங்கள் 
அ்ழக்்கலாம். பி்்ர ஆெீர்வேறிக்்க 
தேவன அவர்்க்ளப் பயனபடுத்ேறிய 
அலலது அவர்்க்ள ஆெீர்வேறிக்்க அவர் 
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பி்்ர பயனபடுத்ேறிய்ே அவர்்கள் 
ப்கறிர்நதும்காள்ள அனுபவங்க்ள இச் 
மெய்ேறி்ய வாெறிப்பது நறி்னைவூட்டலாம். 
இநேக் ்கலநது்ரயா்டலறினைிெறித்ேம் 
மெய்ய அவர்்கள் உணர்த்ேப்பட்டோ்க 
அவர்்கள் உணர அங்கத்ேறினைர்்களுக்கு 
தநரம் ம்காடுக்்கவும்.

தபானைி எல. ஆஸ்கர்ென, “நெக்கு 
முனபுள்ள தே்வ்கள்”

ெத்காேரி ஆஸ்கர்ெனைின மெய்ேறி பற்றி 
்கலநது்ரயா்டல மோ்டங்க ஒரு வழறி, 
தெல பா்கத்ேறில “யாருக்கு நான இனறு 
தே்வ” எனை எழுேப்பட்ட ்கா்கறிேத் 
துண்்்ட ஒவமவாருவருக்கும் 
ம்காடுப்பது ஆகும். அக்த்கள்விக்கு 
பேறில்க்ள ெறிநேறித்து படடியலறி்ட உங்கள் 
ஒத்ோ்ெச் ெங்க அலலது குழுெ அங 
்கத்ேறினைர்்கள் ெறில நறிெறி்டங்கள் எடுத்துக் 
ம்காள்ளலாம். பினபு ேங்கள் படடியலறில 
அலலது உணர்த்ேப்படு்கறி்படி மபயர் 
்க்ளச் தெர்த்து, ெனைங்களுக்கு எப்படி 
தெ்வ மெய்யலாம் எனபது பற்றிய 
்கருத்துக்்களுக்கு அவர்்கள் ெத்காேரி 
ஆஸ்கர்ெனைின மெய்ேறியில தே்டலாம். 
அவர்்கள் ்கற்்ே ெறிலர் ப்கறிர்நது 
ம்காள்ளலாம்.

்டாலறின எச். ஓக்ஸ, “ேறிட்டமும் 
பிர்க்டனைமும்”

 உங்கள் குழுெமும், குழு அலலது 
ஒத்ோ்ெச் ெங்க அங்கத்ேறினைர்்கள் 
வடீடிதலா, ெமூ்கத்ேறிதலா அலலது 
ெ்பயிதலா, குடும்ப பிர்க்டனைத்்ே 
“்கறபித்து அேனபடி வாழ” மூப்பர் 
ஓக்்றின அ்ழப்புக்கு ஏறப எப்படி 
மெயலபடுவர். ஒருவருக்ம்காருவரு்டன 
்கருத்துக்்க்ளப் ப்கறிர அவர்்க்ள அ்ழ 
யுங்கள். குடும்ப பிர்க்டனைத்ேறிலறிருநது 
ெறில த்காடபாடடு வாெ்கங்களுக்்கா்க இச் 
மெய்ேறி்யத் தே்டவும் இது உேவலாம். 
“குடும்பத்துக்குள்ள ேறதபா்ேய ெவால 
்களுக்குப்” பேறிலளிக்்க அநே வாெ்கங்கள் 
நெக்கு எப்படி உேவு்கறின்னை? மூப்பர் 
ஓக்்றின மெய்ேறியின பா்கம் IV இப்படிப் 
பட்ட வாெ்கங்களின ெறில உோரணங்க 
்ளக் ம்காண்டுள்ளது.

 “பரதலாத்ேறிலறிருநது இ்ங்கறி வநே 
ெீவ அப்பம்” மூப்பர் க்்றிஸத்டாபர்ெனைின 
மெய்ேறி்ய அவர்்கள் பரிெீலறிக்கும்தபாது, 
ஒத்ோ்ெச் ெங்கமும் குழுெ அங 
்கத்ேறினைர்்களும் ெனைேறில ்வத்ேறிருக்்க 
தவண்டிய ெறில த்கள்வி்கள்: பரிசுத்ேம் 
என்ால எனனை? நாம் எப்படி பரிசுத் 
ேத்்ே தேடு்கறித்ாம்? ேறிருவிருநேறில 
பஙத்கறபது நெது முயறெறி்களில எப்படி 
நெக்கு உேவு்கறி்து? இக்த்கள்வி்க 
ளுக்கு பேறிலளிக்்க உேவக்கூடிய மூப்பர் 
க்்றிஸத்டாபர்ெனைின மெய்ேறியிலறிருநது 
வார்த்்ே்க்ள அங்கத்ேறினைர்்கள் ப்கறிர்நது 
ம்காள்ளலாம். அேறி்கொ்க பரிசுத்ேொகும் 
நெது முயறெறி்களில, “ெ்க பரிசுத்ேவான 
்களா்க” நாம் ஒருவருக்ம்காருவர் எப்படி 
உேவு்கறித்ாம்?

மெப்ரி ஆர். �ாலண்ட, “ஆ்கதவ  
நீங்கள் பரிபூரணராயிருங்கள்— 
்க்்டெறியா்க”

இரடெ்கரின தபாே்னை்களினபடி 
வாழவ்ேப் மபாருத்ேவ்ர, அது 
முடியாது எனை, ்கறபிக்கும் உங்களில 
ெறிலர் உணரலாம். இப்படி உணர்பவர்்க 
ளுக்கு மூப்பர் �ாலண்ட தபாேறிப்பது 
எது? ஆறுேலும் ஊக்்கமும் அளிக்்கறி்து. 
ேங்க்ள “தபாதுொனைவர்்களா்க” உணர 
தபாராடிக்ம்காண்டிருக்்கறி் ஒருவரு்டன 
அவர்்கள் ப்கறிர்நது ம்காள்ளும்படியா்க 
இநே மெய்ேறியிலறிருநது எ்ேயாவது 
தே்ட ஒத்ோ்ெச் ெங்க அலலது குழுெ 
அங்கத்ேறினைர்்க்ள நீங்கள் அ்ழக்்க 
லாம். அலலது [்கறி்றிஸதுவில] “அேறி்க 
அனபும் வியப்்பயும், அவ்ரப்தபா 
லா்க அேறி்க வாஞ்ெ்யயும்” உணர்த் 
து்கறி் மெய்ேறியில ஏோவது அவர்்கள் 
்கண்டுபிடிக்்கலாம்.”

்காரி இ. ஸடீவனென, “ஆவிக்குரிய 
்கறிர்கணம்”

உங்கள் குழுெ அலலது ஒத்ோ்ெச் 
ெங்க அங்கத்ேறினைர்்கள் சூரிய ்கறிர்க 
ணத்்ே அனுபவித்ேறிருக்்கறி்ார்்களா 
அப்படியானைால, அவர்்களில ஒருவ்ர 
“ஆவிக்குரிய ்கறிர்கணம்” பற்றி மூப்பர் 
ஸடீவனென ப்கறிர்நது ம்காள்்கறி் விளக் 
்கத்்ே விளக்்க அ்ழக்்கலாம். “இதயசு 
்கறி்றிஸது ெறறும் அவரது சுவிதெஷ 
ஒளியின அளவு, பிர்காெம் ெறறும் 
மவப்பத்்ே” எது ேடுக்்க முடியும்? 
“சுவிதெஷத்ேறின அழகு, மவப்பம் ெறறும் 
பரதலா்க ஒளியிலறிருநது” ெமூ்க ஊ்ட்கம் 
எப்படி நெது ்கவனைத்்ே ெறிே்ச்மெய்ய 
முடியும்? ஆவிக்குரிய குருடடுத் ேன 
்ெயிலறிருநது நம்்ெப் பாது்காக்்கக்கூ 
டிய “சுவிதெஷக் ்கண்ணாடி்ய” எப்படி 
அணி்கறித்ாம்? சுவிதெஷக் ்கண் 
தணாட்டத்்ே பாது்காப்பது பற்றி மூப்பர் 
ஸடீவனெனைின விளக்்கம் நெக்கு எனனை 
தபாேறிக்்கறி்து? 

க்மவண்டின எல. குக், “அனுேறினை 
நறித்ேறியம்”

மூப்பர் குக்்கறின மெய்ேறி, பல 
வழறி்களில ோழ்ெயாயிருக்்க முயல 
வேன முக்்கறியத்துவத்்ே நெக்கு 
நறி்னைவூடடு்கறி்து. அவர் தபாேறிப்ப்ேக் 
்கலநது்ரயாடும் ெறம்ாரு வழறி, அங 
்கத்ேறினைர்்க்ள இரண்டு குழுக்்களா்கப் 
பிரிப்பது. நாம் ோழ்ெ்ய விருத்ேறி 
மெய்ய நெக்கு உேவக்கூடிய மூப்பர் 
குக்்கறின மெய்ேறியிலறிருநது ஆதலாெ்னை 
்க்ளத் தே்ட ஒரு குழு்வ த்கட்கவும், 
அடுத்ே குழு்வ ெனைங்கள் மபரு்ெ்ய 
மவளிப்படுத்தும்  வழறி்க்ளத் தே்ட 
அ்ழக்்கவும். ஒவமவாரு குழுவும் 
அடுத்ே குழுவி்டம் ேங்கள் விவரிப்்ப 
ப்கறிர்நதும்காள்ள அ்ழக்்கவும். அங 
்கத்ேறினைர்்கள் ேங்கள் வாழக்்்கயில 
“அன்ா்டம் ோழ்ெ்ய” அவர்்கள் 
்காட்டக்கூடிய வழறி்க்ளப் ப்கறிர்நது, 
தேவ்னைச் ெநேறிக்்க ஆயத்ேப்ப்ட அவர் 
்களுக்கு ோழ்ெ எப்படி உேவக்கூடும் 
எனை ப்கறிர்நது ம்காள்ளலாம்.

மூப்பர் ஏ. ராஸபாண்ட, “மேய்வ்ீக 
வடிவ்ெப்பு”

மூப்பர் ராஸபாண்டின மெய்ேறி பற்றி  
்கலநது்ரயாடுவ்ே ஊக்குவிக்்க ெறில 
அங்கத்ேறினைர்்க்ள ஒரு ்ேயல ொேறிரி, 
ஒரு ப்ளூ ப்ரினட அலலது ரெீ்ேக் 
ம்காண்டு வநது, அ்வ ஏன உேவி்கர 
ொ்க இருக்்கறி்து எனை தபெ அ்ழப்பது 
உேவி்கரொ்க இருக்கும். ேங்கள் 
வாழவுக்கு மேய்வ்ீக வடிவ்ெப்்ப 
அ்்டயாளம் ்காண மூப்பர் ராஸபாண் 
டின மெய்ேறியிலறிருநது எநே உோர 
ணங்கள் அலலது தபாே்னை்கள் அங 
்கத்ேறினைர்்களுக்கு உேவும்? ஒருதவ்ள 
ேங்கள் வாழக்்்கயில ்கர்த்ேர் வழறி 
ந்டத்ேறியோ்க அவர்்கள் ்கண்்ட அனுப 
வங்க்ளப் ப்கறிர்நது ம்காள்ள முடியும். 
அவரது வழறிந்டத்துே்ல அவர்்கள் 
“மபாக்்கறிஷப்படுத்து்கறி்ார்்கள்” எனை தேவ 
னுக்குக் ்காட்ட அவர்்கள் எனனை மெய் 
ேறிருக்்கறி்ார்்கள்? தேவனைின “மேய்வ்ீக 
வடிவ்ெப்்ப” அ்்டயாளம் ்காண்பது 
ஏன முக்்கறியொனைது?

ரெல எம். மநலென, “ொர்ென 
புஸே்கம்: அது இலலாெல உங்கள் 
வாழக்்்க எப்படி இருநேறிருக்கும்?”

மூனறு த்கள்வி்க்ளப்பற்றி ெறிநேறிக்்க 
ே்லவர் மநலென அங்கத்ேறினைர்்களி 
்டம் த்கட்டார்:  (1) “ொர்ென புஸே்கம் 
இலலாவிட்டால உங்கள் வாழக்்்க 
எப்படி இருக்கும்?”  (2) எ்ே அ்றிநேறி 
ருக்்க ொடடீர்்கள்? (3) எ்ேப் மபற்றி 
ருக்்க ொடடீர்்கள்? உங்கள் குழுெம், 
குழு அலலது ஒத்ோ்ெச் ெங்க அங 
்கத்ேறினைர்்க்ள இக்த்கள்வி்க்ளப் பற்றி 
ெறிநேறித்து அவர்்கள் எப்படிப் பேறில 
ளிப்பார்்கள் எனை ப்கறிர அ்ழக்்கவும். 
“்வரங்க்ளயும் முத்துக்்க்ளயும்” 
வி்ட அேறி்கொ்க ொர்ென புஸே்கத்்ே 
ெேறிக்்க உணர்த்து்கறி் எ்ே இச்மெய்ேறி 
யில ்காண்்கறி்ார்்கள்? 

த்டல ெறி. மரனலண்ட, “ஆொரியத் 
துவமும் இரடெ்கரின பாவநறிவர்த்ேறி 
யின வலல்ெயும்” 

அவர்்களுக்கு இரடெ்கரின பாவநறி 
வர்த்ேறியின ஆெீர்வாேங்கள்  ்கறி்்டக்்கச் 
மெய்ய ஆொரியத்துவம் உேவு்கறி்து எனை 
உங்கள் குழுெம் அலலது ஒத்ோ்ெச் 
ெங்க அங்கத்ேறினைர்்கள் புரிநது ம்காள்ள 
அவர்்களுக்கு எப்படி உேவ முடியும்? 
இநே இரண்டு ே்லப்புக்்க்ளயும் 
பல்்கயில நீங்கள் எழுேலாம்: “நெக்கு 
ஏன இதயசு ்கறி்றிஸதுவின பாவ 
நறிவர்த்ேறி தே்வ” ெறறும் “எவவாறு 
ஆொரியத்துவம் நெக்கு பாவ நறிவர்த்ேறி 
யின ஆெீர்வாேங்க்ளக் ம்காடுக்்கறி்து”. 
பினபு ஒவமவாரு ே்லப்பின ்ீகழும் 
எழுே மொறம்ா்டர்்க்ளத் தேடி மூப்பர் 
மரனலண்டின மெய்ேறி்யத் தேடுொறு 
அங்கத்ேறினைர்்க்ள அ்ழக்்கவும். ஆொ 
ரியத்துவமும் அேன நறியெங்களும் 
அவரது பிள்்ள்கள் பரதலா்க பிோவின 
தநாக்்கங்க்ள நறி்்தவற் எவவிேம் 
உேவு்கறின்னை?
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டியட்டர் எப். உக்்டர்ப், “பரதலா்க 
மவளிச்ெத்்ேத் ோஙகுபவர்்கள்”

ே்லவர் உக்்டர்பின மெய்ேறி்ய 
ஆராய்நது, மேய்வ்ீக ஒளி இருப்பது 
அலலது இலலா்ெ நெது 
வாழக்்்க்ய எப்படி பாேறிக்்கலாம் எனை 
அ்்டயாளம் ்காண அங்கத்ேறினைர் 
்க்ள அ்ழக்்கவும். ே்லவர் உக்்டர்ப் 
கு்றிப்பிடு்கறி் ெறில வெனைங்க்ளப் 
படித்து, ஆவிக்குரிய ஒளி்ய நாடு 
வேறகு ெம்ெநேப்பட்ட உண்்ெ்க்ள 
அ்்டயாளம் ்காண அங்கத்ேறினைர்்க்ள 
நீங்கள் அ்ழக்்கலாம். ஆவிக்குரிய 
ஒளி்யத் தேடுவேறில சுயாேீனைத்ேறின 
பஙகு பற்றி ்கறிர்கணம் பற்றிய உவ்ெ 
நெக்கு எனனை தபாேறிக்்கறி்து? பி்ரு்டன, 
விதெஷொ்க நெது குடும்பங்களு்டன 
ெறறும் ஒளி்யத் தேடு்கறி் “நெது 
இ்ளஞர்்களு்டன இதயசு ்கறி்றிஸதுவின 
மேய்வ்ீக ஒளி்யப்” ப்கறிர்நது ம்காள்ள 
நாம் எனனை மெய்யலாம்? 

ம�ன்றி பி. ஐரிங, “்கர்த்ேர் ேன 
ெ்ப்ய வழறிந்டத்து்கறி்ார்” 

அவர்்களது அ்ழப்பு அலலது ெற 
ம்ாருவரின அ்ழப்பு தேவனைி்டெறிருநது 
வநேது எனை விசுவாெத்்ே வளர்ப்பது 
தே்வப்பட்ட அனுபவங்க்ளப் ப்கறிர்நது 
ம்காள்ள உங்கள் குழுெம் அலலது 
ஒத்ோ்ெச் ெங்க அங்கத்ேறினைர்்க்ள 
அ்ழக்்கவும். அவர்்கள் எப்படி ேங்கள் 
விசுவாெத்்ேப் பிரதயா்கறித்ோர்்கள்?அநே 
அ்ழப்பு தேவனைி்டெறிருநது வநேது 
எனை எவவாறு அ்றிநோர்்கள்? ே்லவர் 
ஐரிங்கறின மெய்ேறி்யத் தே்டவும், ்கர்த்ேர் 
அ்ழத்ேறிருக்்கறி் நம்்ெயும் பி்்ரயும் 
நம்பவும் மபாறு்ெயா்க இருக்்கவும் 
உேவக்கூடிய மொநே அனுபவங்களிலறி 
ருநது அவர் ்கற் ெத்ேறியங்க்ள ஆராய 
அங்கத்ேறினைர்்க்ள அ்ழக்்கவும்.

ெீன பி. பிங்காம், “உங்கள் 
ெநதோஷம் நறி்்வாயிருக்கும்படி”

ஒத்ோ்ெச் ெங்க அலலது உங்கள் 
குழுெ அங்கத்ேறினைர்்கள் நாம் ்கறி்றிஸது 
வி்டத்ேறில வரும்தபாது வாழக்்்கயின 
்கஷ்டங்கள் ெத்ேறியிலும், ெநதோஷத்்ே 
எப்படி ்காண்பது எனை புரிநது ம்காள்ள 
ெத்காேரி பிங்காெறின மெய்ேறி உேவ 
முடியும். அவரது மெய்ேறி்ய ்கலநது 
்ரயாடும் ஒரு வழறி, ெநதோஷம் என் 
வார்த்்ேக்கு வழறிந்டத்து்கறி் பா்ே்ய 
பல்்கயில வ்ரவோயிருக்்கலாம். 
உண்்ெயானை ெநதோஷத்துக்கு வழறிந 
்டத்து்கறி் ெத்காேரி பிங்காெறின மெய் 
ேறியிலறிருநது ஒரு ஆதலாெ்னை்ய 
பா்ேயில பலர் எழுே அ்ழக்்கவும். 
ெத்காேரி பிங்காம் ஆதலாெ்னைப்படி 
அவர்்கள் மெயலப்டக்கூடிய வழறி்க்ள 
ஒவமவாரு அங்கத்ேறினைரும் ்கருத்ேறில 
ம்காள்ள ஊக்குவிக்்கவும்.

த்டவிட ஏ. மபடனைார், “ெ்கா 
தென்ெயும் அரு்ெயானை 
வாக்குத்ேத்ேங்கள்”

உங்கள் ஒத்ோ்ெச்ெங்க அலலது 
குழுெ அங்கத்ேறினைர்்கள் மூப்பர் 

மபடனைாரின மெய்ேறி்யக் ்கலநது்ர 
யா்ட ஓய்வுநாள், ஆலயம் ெறறும் நெது 
வடீு்க்ளக் கு்றிப்பிடு்கறி் ப்டங்க்ள 
நீங்கள் ஒட்டலாம். அங்கத்ேறினைர்்கள்  
மூப்பர் மபடனைாரின மெய்ேறி்களில 
மபாருத்ேொனை பா்கங்க்ள வாெறித்து, 
தேவனைின வாக்குத்ேத்ேங்கள் ெீது 
்கவனைம் மெலுத்ே ஓய்வுநாள், ஆலயம் 
ெறறும் நெது வடீு்கள் எப்படி நெக்கு 
உேவு்கறின்னை எனை பல்்கயில எழுே 
அ்ழக்்கவும். நெது வாழக்்்கயில 
எ்வமயலலாம் இநே வாக்குத்ேத்ேங 
்களிலறிருநது நெது ்கவனைத்்ே பு்ம்தப 
இழுக்்கக்கூடிய்வ நாம் அவற்் 
நம்பு்கறித்ாம் எனை உறுேறி மெய்ய எனனை 
முயறெறி்க்ள எடுத்ேறிருக்்கறித்ாம்? 

ம�ன்றி பி. ஐரிங, நன்ெ மெய்யப் 
பயப்ப்டாேறிருங்கள் 

உல்கத்ேறில நன்ெ மெய்ய ்ேரி 
யத்்ேயும் விசுவாெத்்ேயும் ்கண் 
டுபிடிக்்க நீங்கள் ்கறபிப்பவர்்களுக்கு 
ே்லவர் ஐரிங்கறின மெய்ேறி உேவக் 
கூடும். ே்லவர் ஐரிங மொலலு்கறி் 
விசுவாெெறிக்்க ெனைங்களின உோர 
ணத்்ே சுருக்்கறிச் மொலல ெறில அங 
்கத்ேறினைர்்க்ள நீங்கள் த்கட்கலாம். 
பி்ருக்கு எப்படி தெ்வ மெய்வமேன 
பது பற்றி இநே உோரணங்கள் நெக்கு 
எனனை தபாேறிக்்கறின்னை. ஒரு குழுெொ்க 
அலலது ஒத்ோ்ெச் ெங்கொ்க நாம் 
தெ்வ மெய்யக்கூடிய வழறி்கள் பற்றி 
இநே உோரணங்கள் நெக்கு எனனை 
ஆதலாெ்னையளிக்்கறின்னை? ொர்ென 
புஸே்கத்்ேப் படிக்்க ே்லவர் ோெஸ 
எஸ. ொனெனைின ஆதலாெ்னை்யப் 
பின பற்றியோல ே்லவர் ஐரிங ்கண்்ட 
ஆெீர்வாேங்க்ளப் பரிெீலறிக்்க இச்மெய் 
ேறி்ய வாெறிப்பது ெறம்ாரு வழறியாகும். 
ொர்ென புஸே்கத்்ேப் படித்ேேறிலறி 
ருநது நாம் எனனை ஆெீர்வாேங்க்ளக் 
்கண்டிருக்்கறித்ாம்? 

எம். ரெல பலார்ட, “மநடுநதூரப் 
பயணம் மோ்டர்்கறி்து!”

மூப்பர் பலார்டின மெய்ேறி பற்றி ்கலந 
து்ரயா்டல மோ்டஙகுமுன, அவர்்க 
ளுக்கு ஒரு இலக்கு இருநதும், ஆனைால 
ோங்கள் ேவ்ானை பா்ேயில மெலவோ 
்கக் ்கண்டு பிடித்ே அனுபவத்்ே ஒருவர் 
ப்கறிர்நதும்காள்ள நீங்கள் அ்ழக்்கலாம். 
இதுதபான்  உோரணங்கள் எப்படி 
பரதலா்க பிோவி்டம் ேறிரும்பும் நெது 
மொநே “மநடும்பயணங்கள்” தபாலறிருக் 
்கறி்து? நெது மொநே வாழக்்்க்களில 
நாம் ெரியானை ேறி்ெயில மெல்கறித்ாொ 
எனை அ்றிய நெக்கு உேவக்கூடிய மூப்பர் 
பலார்ட ம்காடுக்்கறி் ஆதலாெ்னை்க்ள 
யும், எச்ெரிக்்்க்க்ளயும் அங்கத்ேறினைர் 
்கள் தே்டலாம். பரதலா்க பிோவி்டம் 
அவர்்களது ேறிரும்பும் “மநடும்பயணத் 
ேறில”, பி்ருக்கு நாம் உேவக்கூடிய 
ெறறும் ஊக்குவிக்்கக்கூடிய வழறி்க்ளக் 
்கலநது்ரயா்டவும், ேங்கள் மொநே 
பா்ே்க்ளப் பற்றி ெறிநேறிக்்கவும் அங 
்கத்ேறினைர்்களுக்கு தநரம் ம்காடுக்்கவும்.

நீல எல. ஆண்்டர்ென, “்கர்த்ேரின 
ெத்ேம்”

ஒருதவ்ள உங்கள் ஒத்ோ்ெச் 
ெங்கம் அலலது குழுெ அங்கத்ேறினைர் 
்கள் அவர்்களுக்கு கு்றிப்பா்க அர்த்ே 
முள்ளோ்க உணர்நே மபாதுொநாடடு 
அனுபவத்்ேப் ப்கறிரலாம். இச்மெய் 
ேறி்கள் ஏன அர்த்ேமுள்ள்வ? மபாது 
ொநாடடுச் மெய்ேறி்களின முக்்கறியத்து 
வம் ெறறும் அவற்் ஆயத்ேப்படுத்ே 
உள்ள முயறெறி ெறறும் மு்் பற்றி 
மூப்பர் ஆண்்டர்ென எனனை தபாேறிக் 
்கறி்ார்? இநே வார்த்்ே்க்ள நாம் 
படிக்்கறி் ெறறும் த்கட்கறி் அவெறியத்்ே 
இநே அ்றிவு எப்படி பாேறிக்கும்? ெறி்க 
அண்்ெ ொநாடடிலறிருநது அ்ழப் 
புக்்களின படடிய்ல உருவாக்குவ்ே 
்கருத்ேறில ம்காள்ளவும். இநே அ்ழப்புக் 
்கள் கு்றித்து மெயலாற்றி்ட நாம் எனனை 
மெய்ேறிருக்்கறித்ாம்? 
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நான்காம் ஞாயிறறுக்்கறிழ்ெ 
கூட்டங்கள்

ஒவமவாரு ொேமும் நான்காம் ஞாயிற 
றுக்்கறிழ்ெ்களில, குழுெங்களும், 
குழுக்்களும், ஒத்ோ்ெச் ெங்கங்களும், 
பிரோனை ே்ல்ெ ெறறும் பனனைிரு 
அப்தபாஸேலர் குழுெத்ோல தேர்வு 
மெய்யப்பட்ட ே்லப்புக்்க்ள ்கலநது 
்ரயாடு்கறின்னைர். ஒவமவாரு ொநாட 
டுக்குப் பி்கும் இநேத் ே்லப்புக்்கள் 
ொற்ப்படும். அடுத்ே மபாது ொநாடு 
வ்ரக்குொனை ே்லப்பு ஓய்வுநாள். 
ே்லவர்்கள் அலலது ஆெறிரியர்்கள் 
த்காடபாடு்கள் அலலது ்ீகதழ ம்காடுக் 
்கப்படடுள்ள ்கறகும் பயிறெறி்களிலறி 
ருநது தேர்வு மெய்யலாம், பலவற்் 
இ்ணக்்கலாம், அலலது அங்கத்ேறினைர் 
்களின தே்வக்த்கறப ோங்கள் மொநே 
ொ்க உருவாக்்கலாம்.

ஓய்வுநாள் தேவன நெக்கு எனனை 
மெய்ேறிருக்்கறி்ார் எனை நறி்னைக்்கறி் 
நாள் 

வரலாறு முழுவதும் தேவன ெறில 
பராக்்கறிரெ ்காரியங்க்ள ஓய்வுநாதளாடு 
மோ்டர்புபடுத்ேறியிருக்்கறி்ார். இநே 
பராக்்கறிரெ ்காரியங்களில, ெறிருஷடிப்பும் 
(ஆேறியா்கெம்  2:1—3 பார்க்்கவும்), எ்கறிப் 
ேறிலறிருநது இஸரதவல பிள்ள்களின 
யாத்ேறி்ர (உபா்கெம்  5:15 பார்க்்கவும்), 
இரடெ்கரின உயிர்த்மேழுேல (தயாவான 
20:1—19; அப்தபாஸேலர்  20:7). பார்க்்க 
வும். இப்பா்கங்க்ளப் பரிெீலறிக்்கவும், 
இநே ஒவமவாரு நறி்கழச்ெறி்க்ளயும் 
நறி்னைவில ம்காள்வது நாம் ஓய்வுநா 
்ள ்கனைம்பண்ண நெக்கு எப்படி உேவ 
முடியும் எனை ்கலநது்ரயா்டவும் அங 
்கத்ேறினைர்்க்ள அ்ழக்்கவும். நெக்்கா்க 
தேவன மெய்ே ெறில பராக்்கறிரெ ்காரியங 
்கள் யா்வ? ஒய்வு நாளில இக்்காரி 
யங்க்ள நாம் எப்படி நறி்னைவும்காள்ள 
முடியும்? மபாருத்ேொனைபடி, ேங்கள் 
குடும்பங்களில இதுதபான் த்கள்வி 
்க்ள ்கலநது்ரயா்ட அங்கத்ேறினைர்்க்ள 
அ்ழக்்கவும்.

இதயசு ்கறி்றிஸது ஓய்வுநாளின 
்கர்த்ேர்

ஓய்வுநாள் ்கர்த்ேரின நாள் எனைவும் 
அ்ழக்்கப்படு்கறி்து (மவளிப்படுத்ேல 
1:10 பார்க்்கவும்). இதயசு ்கறி்றிஸது 
ஓய்வுநாளின ்கர்த்ேர் எனை நீங்கள் ஏன 
நறி்னைக்்கறி்ீர்்கள் (ெத்தேயு  12:8 பார்க் 
்கவும்). இதயசு ்கறி்றிஸதுவில ேங்கள் 
ஓய்வுநாள் அனுபவங்க்ள ்ெயப்படுத் 
தும் வழறி்க்ளச் ெறிநேறிக்்க அங்கத்ேறினைர்்க 
ளுக்கு உணர்த்ே உேவக்கூடிய ெறில வெ 
னைங்க்ள ஒனறுதெர்நது பரிெீலறிக்்கவும். 
(உோரணத்துக்கு ஏலென  5:12; ஏத்தேர் 

12:41; ெதரானைி  10:32; ெறறும் த்கா.உ 
6:36—37). ஓய்வு நா்ள அேறி்க 
ொ்க ்கறி்றிஸது ்ெயொனைோக்்க உே 
வக்கூடிய அங்கத்ேறினைர்்கள் ப்கறிரக்கூ 
டிய பி் வெனைங்கள் யா்வ ஓய்வுநாள் 
முழுவதும் இரடெ்க்ர நறி்னைக்்க நெக்கு 
உேவக்கூடிய எனனை இலக்கு்க்ள நாம் 
ஏறபடுத்ே முடியும்? 

ஓய்வுநா்ளக் ்கனைம்பண்ணுவேறில 
இதயசு ்கறி்றிஸது நெக்கு உோரணம்

அவரது அநறித்ேறிய ஊழறியத்ேறினதபாது, 
ஓய்வுநாள் பற்றி தபாேறிக்்க இரடெ்கர் 
தநரம் எடுத்துக் ம்காண்்டார். பினவரும் 
விவரங்க்ள அங்கத்ேறினைர்்கள் வாெறிக்்க 
வும், ஓய்வு நாளில இதயசு மெய்ே ்காரி 
யங்க்ளயும் அவர் தபாேறித்ே ்காரியங்க 
்ளயும் படடியலறி்ட த்கட்கவும்: லூக்்கா 
6:1—11; 13:11—17; தயாவான  5:1—20; 9:1—
16. பின வரும் வெனைங்களிலறிருநது ஓய் 
வுநாள் பற்றி எனனை பி் ம்காள்்்க்க்ள 
நாம் ்கற்கறித்ாம் யாத்ேறிரா்கெம்  20:8—11; 
31:12—18; ஏொயா  58:13—14; ெறறும் 
த்கா.உ  59:9—19. இரடெ்கரின உோர 
ணத்்ேப் பினபற் அவர்்கள் ப்கறிர்நது 
ம்காள்ளக்கூடிய்ே ப்கறிர அங்கத்ேறினைர் 
்க்ள அ்ழக்்கவும். 

See also Russell M. Nelson, “The Sabbath Is a 
Delight,” Ensign or Liahona, May 2015, 129–32.

ஓய்வுநாள் ஆராேறிக்கும் நாள்.
பல்்கயில ஆராே்னை என் வார்த் 

்ே்ய எழுேறி, அது ெம்ெநேப்பட்ட பி் 
வார்த்்ே்க்ள அேறகு அடுத்ோற 
தபால எழுே அங்கத்ேறினைர்்க்ளக் த்கட 
்கவும். பினபு ஒவமவாரு ்கட்டத்ேறின 
தெல பகுேறியிலும் முனபு, அப்தபாது, 
ெறறும் பி்கு எனை எழுேறி, மூனறு ்கட 
்டங்கள் வ்ரயவும். அவரது ஓய்வு 
நாளில அவ்ர ஆராேறிக்்க ெ்பக்கூட 
்டத்துக்குப் பி்கு முனபும், அப்தபாதும், 
பினபும் நாம் எனனை மெய்ய முடியும்? 
்கருத்துக்்களுக்்கா்க வகுப்பினைர் தொெறியா 
18:17—29 ெறறும் ெதரானைி 6 இ்ணநது 
வாெறிக்்கலாம். ஓய்வு நாளில அவர்்களது 
ெதனைாபாவங்களும் மெயல்களும், அநே 
நாளில ்கரத்ே்ர ஆராேறிக்்க உேவு்கறின 
்னை எனை ெறிநேறிக்்க அங்கத்ேறினைர்்க்ள 
அ்ழக்்கவும் (யாத்ேறிரா்கெம் 31:16—17). 
பார்க்்கவும். ெ்பக் கூட்டங்களினதபாது, 
நெது குடும்பங்கள் ெறறும் மோகுேறி 
அங்கத்ேறினைர்்களின ஆராே்னை அனுப 
வத்்ே முனதனைற் நாம் எனனை மெய்ய 
முடியும்? 

ேறிருவிருநேறில பஙத்கறபது, 
எப்தபாதும் ஆவி்ய மபற்றிருக் 
கும்படிக்கு, நம்்ெ அனுெேறிக்்கறி்து.

பினவரும் த்கள்வி்ய பல்்கயில 
எழுேவும்: உங்கள் வாழக்்்க்ய ேறிரு 
விருநது எப்படி பாேறிக்்கறி்து? த்காட 
பாடும் உ்டனபடிக்்்க்களும்  20:77—79 ல 

உள்ள ேறிருவிருநது மெபங்கள் ெறறும் 
த்காடபாடும் உ்டனபடிக்்்க்களும் 59:9ல 
உள்ள ஆதலாெ்னையில உள்ள ஒரு 
மொறம்ா்ட்ர தேர்வு மெய்து ்கலநது 
்ரயா்ட தொடிதெர்நது முயல அங்கத் 
ேறினைர்்க்ள அ்ழக்்கவும். அவர்்களது 
மொறம்ா்ட்ர நனகு புரிநது ம்காள்ள 
அவர்்களுக்கு உேவக்கூடிய வெனைங்க 
்ளக் ்கண்டுபிடித்து பல்்கயிலுள்ள 
த்கள்விக்கு எப்படி பேறிலளிப்பது எனை 
்கலநது்ரயா்ட ஒவமவாரு தொடிக்கும் 
தநரம் ம்காடுக்்கவும். பிடித்ேொனை ேறிரு 
விருநது பா்டல்க்ளத் தேர்வுமெய்து, 
அவற்் ஒன்றி்ணநது பா்ட வகுப்பி 
னை்ர நீங்கள் அ்ழக்்கலாம். 

See also Cheryl A. Esplin, “The Sacrament 
—a Renewal for the Soul,” Ensign or Liahona, 
Nov. 2014, 12–14.

பி்ருக்கு உேவும் நாள் ஓய்வுநாள். 
இரடெ்கர் தெ்வ மெய்து அவ்ரச் 

சுற்றிலுெறிருநேவர்்க்ள ஆெீர்வேறித்ே 
விேங்களிலறிருநது ஓய்வுநாளில பி் 
ருக்கு தெ்வ மெய்வது பற்றி நாம் 
எனனை ்கற்க முடியும். ெத்தேயு  9:10—13; 
லூக்்கா  19:1—9; தயாவான  11:32—46; 
13:1—5, 12—17; ெறறும்  3 தநபி 17:5—10. 
பரிெீலறித்து ்கலநது்ரயா்ட அங்கத்ேறி 
னைர்்க்ள ஊக்குவிக்்கவும். ஓய்வுநாளில 
அவர்்கள் எப்படி தெ்வ மெய்ய முடியும் 
எனப்ேக் ்கருத்ேறில ம்காள்ளும்தபாது, 
இநே வெனைங்க்ளப் பற்றி ெறிநேறிக்கு 
ொறு அங்கத்ேறினைர்்க்ளக் த்கட்கவும். 
உோரணொ்க அவர்்கள் குடும்பத்ேறி 
னைருக்கு தெ்வ மெய்யலாம், வடீடு 
ெறறும் விொரிப்புப் தபாே்கர்்களா்க 
அவர்்கள் தெ்வ மெய்்கறி் ேனைிநபர்்க 
்ளயும் குடும்பங்க்ளயும் ெநேறிக்்க 
லாம், குடும்ப வரலாறறுப் பணி மெய் 
யலாம், பிணியாளி்க்ளச் ெநேறிக்்கலாம் 
அலலது சுவிதெஷத்்ேப் ப்கறிரலாம். 
ஒருதவ்ள ஓய்வுநாளில பி்ருக்கு 
தெ்வ மெய்யும் வழறி்க்ள ேறிட்டெறி்ட 
குடும்ப ஆதலாெ்னைக்கூட்டம் ந்டத்ே 
லாம்.


