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பிரதான தலைலையில் இரணடாம் ஆலைாெகர் 

 
அண்லையில், வில்வித்லதலயப் பயிற்ெி செய்யும் ஒரு குழுலவ நான் கவனித்லதன். 
நீங்கள் உண்லையிலைலய வில்லையும் அம்லபயும் பயன்படுத்துவதில் திறலை சபற 
லவண்டுசைனில், அதற்கு லநரமும் பயிற்ெியும் லதலவ என  அலதக் 
கவனித்ததனிைித்தம் எனக்கு சதளிவாகத் சதரிந்தது. 

ஒரு சவற்றுச் சுவற்றில் எய்து, பின் அம்புகலளச் சுற்றி குறியிட்டால், நீங்கள் ஒரு 
லகலதர்ந்த வில்வித்லதக்காரர் என்ற புகலை உருவாக்க முடியும் என நான் 
எண்ணவில்லை. நீங்கள் இைக்லகக் கண்டுபிடித்து நடுப்புள்ளியில் எய்வலதக் கற்க 
லவண்டும். 

இைக்லக வலரதல் 

முதைில் எய்துவிட்டு பின்பு இைக்லக வலரவது ெிறிது லபத்தியக்காரத்தனைாகத் 
லதான்றைாம், ஆனால் ெிைெையங்களில் வாழ்க்லகயின் பிற சூழ்நிலைகளில் நாமும் 
அலத நடத்லதலயப் பிரதிபைிக்கிலறாம். 

ெலபயாராக, நைக்கு ஆர்வைளிக்கிற, முக்கிய அல்ைது ைகிழ்ச்ெியளிப்பதாகத் 
லதான்றுகிற, சுவிலெஷ செயல்பாடுகள், பிரச்ெிலனகள் ைற்றும் லகாட்பாடுகளுடன் 
நம்லை இலணத்துக்சகாள்கிற தன்லை சபற்றிருக்கிலறாம். அவற்லறச் சுற்றி 
இைக்குகலள வலரயவும், சுவிலஷெத்தின் லையப்புள்ளியில் குறிலவக்கிலறாம் என 
நம்பவும் உந்தப்படுகிலறாம்.  

இது செய்வதற்கு எளிதானது 

காைங்காைைாக லதவனின் தீர்க்கதரிெிகளிடைிருந்து நாம் ைிகச்ெிறந்த 
ஆலைாெலனகளும் உணர்த்துதலும் சபற்றிருக்கிலறாம். ெலபயின் பல்லவறு 
பிரசுரங்கள், லகலயடுகள், பாடப்புத்தகங்களிைிருந்து வைிகாட்டலும் சதளிவும் 
சபறுகிலறாம். நாம் எளிதாக நைக்குப் பிடித்தைான சுவிலெஷத் தலைப்லபத் 
லதர்வுசெய்து, அலதச் சுற்றிலும் இைக்குக் குறியிட்டு, சுவிலெஷத்தின் லையக்கருத்லத 
அலடயாளம் கண்டுவிட்லடாம் என முடிசவடுக்கிலறாம். 

இரட்ெகர் சதளிவுபடுத்துகிறார் 

இது நைது காைத்து பிரச்ெிலன இல்லை. முற்காைத்திலும் ைதத்தலைவர்கள் 
நூற்றுக்கணக்கான கட்டலளகளில் எது ைிக முக்கியைானது என வரிலெப்படுத்தவும், 
தரம்பிரிக்கவும், விவாதிக்கவும் அதிக லநரம் செைவிட்டுள்ளனர்.  

ஒரு நாள் ஒரு ைதவிற்பன்னர் குழு இரட்ெகலர ஒரு ெரச்லெயில் இழுக்க முயன்றனர். 
ெிைலர ெம்ைதிக்கிற ஒரு பிரச்ெிலனலய விவாதிக்கச் சொன்னார்கள். 

 

 



“லபாதகலர, நியாயப்பிரைாணத்தில் எந்தக் கற்பலன பிரதானைானது?, என்று அவர்கள் 
லகட்டார்கள். 

இலயசு எப்படிப் பதிைளித்தார் என நாம் அலனவரும் அறிலவாம்: “உன் லதவனாகிய 
கரத்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்லதாடும், உன் முழு ஆத்துைாலவாடும், உன் முழு 
ைனலதாடும் அன்புகூருவாயாக. 

 “இது முதைாம் பிரதான கற்பலன. 

 “இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பலன என்னசவன்றால் உன்னிடத்தில் நீ 
அன்பு கூருவதுலபாை பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்பலத. 

 “இவ்விரண்டு கற்பலனகளிலும் நியாயப்பிரைாணம் முழுலையும் தீர்க்கதரிெனங்களும் 
அடங்கியிருக்கிறது.” 1 

தயவுசெய்து கலடெி வாக்கியத்லதக் கவனியுங்கள் “இவ்விரண்டு கற்பலனகளிலும் 

நியாயப்பிரைாணம் முழுலையும் தீர்க்கதரிெனங்களும் அடங்கியிருக்கிறது.”  இரட்ெகர் 
நைக்கு இைக்லக ைட்டும் காட்டவில்லை, ஆனால் நடுக்குறிலயயும் அலடயாளம் 
காட்டினார்.  

இைக்கில் தாக்குதல் 

ெலபயாராக, இலயசு கிறிஸ்துவின் நாைத்லத நம் ைீது தரித்துக்சகாள்ள உடன்படிக்லக 
செய்கிலறாம். லதவலனப்பற்றி அறிய முயல்லவாம், அவலர லநெிப்லபாம், அவர் ைீது 
நைது விசுவாெத்லத அதிகரிப்லபாம், அவலர கனம் பண்ணுலவாம், அவரது வைியில் 
நடப்லபாம், அவரது ொட்ெியாக உறுதியாக நிற்லபாம் என புரிந்துசகாள்வது அதில் 
அடங்கியிருக்கிறது. 

நாம் அதிகைாக லதவலனப்பற்றி கற்று, நம்ைீது அவரது அன்லப உணரும்லபாது, 
இலயசு கிறிஸ்துவின் எல்லையற்ற தியாகம் லதவனின் சதய்வகீ பரிசு என நாம் 
அதிகைாக உணர்கிலறாம். இந்த முலற நம்லைச் சுற்றியுள்லளார்ைீது அதிக அன்பும் 
ைனதுருக்கமும் சகாள்ள ொத்தியப்படுத்துகிறது. அலடயாளத்துக்கு அப்பாலும் பார்க்க 
நாம் கற்கிலறாம். அவர்களது பாவங்கள், குலறபாடுகள், தவறுகள், அரெியல் ொர்புகள், 
ைத ஈடுபாடுகள், லதெம் அல்ைது லதாைின் நிறத்தால் பிறலர குற்றம் சுைத்தலவா 
நியாயம் தீர்க்கலவா தூண்டப்படுவலத நாம் தடுப்லபாம்.  

நாம் ெந்திக்கிற ஒவ்சவாருவலரயும் நைது பரலைாக பிதாவின் பிள்லளயாக—நைது 
ெலகாதரன் அல்ைது ெலகாதரியாக பார்ப்லபாம். 

குறிப்பாக லநெிக்க எளிதாக இல்ைாதிருப்பவர்கலளயும் புரிந்துசகாள்ளவும் லநெிக்கவும் 
நாம் அவர்களிடம் செல்லவாம். துக்கிப்பவர்கலளாடு துக்கித்து, ஆறுதல் 
லதலவப்படுலவாருக்கு ஆறுதல் அளிப்லபாம். 2 

ெரியான சுவிலெஷ இைக்கு பற்றி லவதலனப்படத் லதலவயில்லை என நாம் 
உணர்லவாம். 

இரண்டு ைாசபரும் கட்டலளகள்தான் இைக்கு. இந்த இரண்டு கட்டலளகளிலும்தான் 
அலனத்து நியாயப்பிரைாணங்களும், தீர்க்கதரிெனங்களும் அடங்கியுள்ளன. 3  நாம் 
இலத ஏற்றுக்சகாள்ளும்லபாது, பிற எல்ைா நற்காரியங்களும் ெரியாக நடக்கும். 

ெர்வ வல்ை லதவன் ைீது நைது அன்லப அதிகரிப்பதிலும், நைது இருதயத்லத பிறரிடம் 
சகாண்டுலபாவதிலும், நைது பிரதான லநாக்கமும், ெிந்தலனகளும், முயற்ெிகளும் 
லநாக்கைாயிருக்கும்லபாது, நாம் ெரியான இைக்லகக் கண்டுபிடித்திருக்கிலறாம், 



நடுப்புள்ளி ைீது குறிலவக்கிலறாம்—இலயசு கிறிஸ்துவின் உண்லையான 
ெீஷர்களாகிலறாம், என நாம் அறியைாம். 

குறிப்புகள் 

1. ைத்லதயு 22:36--40. 
2. பாரக்கவும் லைாெியா 18:9. 
3. பார்க்கவும் ைத்லதயு 22:40. 

இச்செய்தியிைிருந்து கற்பித்தல் 

இச்செய்திலயப் பகிர்வதற்கு முன், நீங்கள் “Our Savior’s Love”  (பாடல்கள் எண். 113). 
பாடைாம் பின்பு நீங்கள் ெந்திப்பவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் உள்ள “இைக்குகலளப்” பற்றி 
ெிந்திக்க ஊக்குவிப்பலத கருத்தில் சகாள்ளவும். “உன்னுலடய லதவனாகிய 
கர்த்தரிடத்தில் அன்புகூருவாயாக ைற்றும் உன்னிடத்தில் அன்புகூருவதுலபாை 
பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக” என்ற இரு கட்டலளகளும் (ைத்லதயு 22:37, 39 
பார்க்கவும்), எப்லபாதும் அவர்களுலடய செயல்கலள வைிநடத்தும் என்பலத 
உறுதிப்படுத்தும் வைிகலளக் கைந்துலரயாடவும். உங்கள் சொந்த வாழ்க்லகலய 
கிறிஸ்துவில் லையப்படுத்திய குறிப்பிடத்தக்க வைிகலள நீங்கள் பகிர்ந்து, அது 
உங்கலள எப்படி ஆெீர்வதித்தது என்ற ொட்ெிலயப் பகிரைாம். 

இலளஞர் 

ஒரு புன் ெிரிப்பு வித்தியாெத்லத உருவாக்க முடியும் 

நைது செயல்களுக்காக நாம் லவத்திருக்க லவண்டிய இரண்டு இைக்குகலள தலைவர் 
உக்டர்ப் அலடயாளம் காண்கிறார். லதவலன லநெித்தல் ைற்றும் பிறலரயும் லநெித்தல். 
ஆனால் ெிை லநரங்களில் பிறலர லநெிப்பது அவ்வளவு எளிதானதல்ை. உங்கள் 
வாழ்நாள் முழுவதிலும் பிறருடன் உறலவ கடினைானதாக நீங்கள் காண்கிற 
ெையங்கள் இருக்கைாம். ஒருலவலள யாலரா ஒருவர் உங்கலளக் 
காயப்படுத்தியிருக்கைாம் அல்ைது ஒருவருடன் சதாடர்பு சகாள்வது அல்ைது 
பைகுவதற்கு கஷ்டம் இருந்திருக்கைாம். இந்த லநரங்களில், நண்பர்கள், குடும்பம், 
பரலைாக பிதா, ைற்றும் இலயசு கிறிஸ்துவிடைிருந்து நீங்கள் உணர்ந்த அன்லப 
நிலனக்க நீங்கள் முயைைாம். அந்த ெந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் உணர்ந்த ஆனந்தத்லத 
நிலனவு கூர்ந்து, அப்படிப்பட்ட அன்லப உணர அலனவரும் ெந்தர்ப்பம் சபற்றார்களா 
என கற்பலன செய்ய முயைவும். ஒவ்சவாருவரும் லதவனுலடய ைகன் அல்ைது 
ைகள், அவரது ைற்றும் உங்கள் அன்புக்குப் பாத்திரைானவர்கள். 

உஙகள் வாழ்க்லகயில் நீங்கள் பைக கஷ்டைாயிருந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபலர 
நிலனயுங்கள். அவர்கலள உங்கள் சஜபத்தில் லெர்த்து அவர்களுக்காக உங்கள் 
இருதயத்லதத் திறக்குைாறு பரலைாக பிதாலவக் லகட்கவும். அன்புக்குப் பாத்திரப்பட்ட 
அவரது பிள்லளகளில் ஒருவராக அவர் எப்படி செய்கிறார் என விலரவில் 
அவர்கலளப் பார்க்கத் சதாடங்குவரீ்கள். 

நீங்கள் சஜபித்தபிறகு அவர்களுக்கு அருலையான ஏதாவது செய்யுங்கள்! ஒரு 
ஒத்திலெவு நிகழ்ச்ெிக்கு அல்ைது நண்பர்களுடன் சவளியில் செல்வதற்கு அவர்கலள 
அலைக்கைாம். வடீ்டுலவலைக்கு உதவைாம். அவர்களுக்கு “ஹலைா” சொல்ைி 
புன்முறுவல் செய்யைாம். உங்கள் இருவர் வாழ்க்லகயிலும் ெிறு காரியங்கள் சபரிய 
ைாற்றத்லதச் செய்ய முடியும்!  



பிள்லளகள் 

லையப்புள்ளி 
சுவிலெஷம் இைக்லகக் குறிலவப்பலதப் லபான்றது என தலைவர் உக்டர்ப் 
சொல்கிறார். நாம் ைிக முக்கியைானவற்லறக் குறிலவக்க லவண்டும். ைிக முக்கியக் 
கட்டலளகள் லதவலன லநெிப்பதுவும் பிறலர லநெிப்பதுவும் ஆகும். நாம் இந்த இரண்டு 
காரியங்கலளயும் குறிலவத்தால் நாம் ஒவ்சவாருமுலறயும் லையப்புள்ளிலயத் 
தாக்கைாம். 

ஒரு காகிதத் துண்டில் சபரிய இைக்லக வலரயவும். சபற்லறார் ஒருவர் உங்களுக்குப் 
பின்வரும் பட்டியலை வாெிக்கச் செய்யவும். பட்டியைிலுள்ள ஒன்று, நாம் 
லதவனுக்கும் பிறருக்கும் நைது அன்லபக் காட்ட உதவினால், பின் அலத இைக்கின் 
ைத்தியில் எழுதவும் அல்ைது வலரயவும்.   

உங்கள் சபாம்லைகலளப் பகிரவும் 

ைிட்டாலயத் திருடவும் 

ெலபக்குச் செல்ைவும் 

லைாெைான சபயரிட்டு ஒருவலர அலைக்கவும் 

உங்கள் சஜபங்கலளச் சொல்ைவும் 

ஒருவலர அலணக்கவும் 

உடன்பிறந்லதாரிடம் ெண்லடயிடவும் 
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விொரிப்புப் லபாதகச் சதய்தி, ஜனவரி 2017 

ஒத்தாலெச் ெங்கத்தின் லநாக்கம்         
 

 

விசுவாெம், குடும்பம், நிவாரணம் 

 
இச்செய்திலய சஜபத்துடன் படித்து, எலதப் பகிர்வது என அறிய உணர்த்துதலை நாடவும். 

ஒத்தாலெச் ெங்கப் சபாதுத்தலைவர் ைிண்டா லக. பர்ட்டன், “ஒத்தாலெச் ெங்கத்தின் 
லநாக்கம், நித்திய ஜவீனின் ஆெீர்வாதங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்துவதாகும்” என 
கூறுகிறார்.1  விசுவாெம், குடும்பம் ைற்றும் நிவாரணம் மூைம் “இப்பணியின் முக்கிய 
அங்கைாக” செயல்படுகிலறாம். 2 

ஒத்தாலெச் ெங்க சபாதுத் தலைலையில் முதைாம் ஆலைாெகர், கலரால் எம். 
ஸ்டீவன்ஸ் சொல்கிறார்,  “ஒத்தாலெச் ெங்கம் உைகப்பிரகார ைற்றும் ஆவிக்குரிய 
பணியாகும். இரட்ெகரின் நாட்களில் சபண்கள் செய்த பணி இதுலவ, அலதலய நாங்கள் 
சதாடர்ந்து செய்கிலறாம்.” 3 

இலயசு ஒரு தீர்க்கதரிெி என பிறருக்குச் சொல்ை தனது தண்ணரீ் குடத்லத விட்டு 
விட்டு, ஓடிய ெைாரியப்சபண்லண (லயாவான் 4:6-42 பார்க்கவும்) அல்ைது தன் வாழ்நாள் 
முழுவதும் ஆனந்தைாய்ப் பிறருக்கு லெலவ செய்த சபலபயாள் நாம் பார்க்கும்லபாது, 
கிறிஸ்துவண்லட வருவதில் ஆர்வைாகப் பங்லகற்ற, இரட்ெகரின் நாட்களிைிருந்த 
சபண்களின் உதாரணத்லத நாம் பார்க்கிலறாம். 

தங்களது சொந்த அலைப்லப உருவாக்க, 1842ல் ொரா கிம்பைின் வடீ்டில் கூடிய 
இல்ைினாய், நாவூவின் முன்லனாடி ெலகாதரிகலள நாம் பார்க்கும்லபாது, 
ஆொரியத்துவத்லதப் லபாைலவ ஒத்தாலெச் ெங்கத்லத உருவாக்குவதில், லதவனின் 
திட்டத்லத நாம் பாரக்கிலறாம். 

எைிொ ஆர். ஸ்லநா அலைப்பு விதிலய உருவாக்கிய பிறகு, தீர்க்கதரிெி லஜாெப் ஸ்ைித் 
அலத பரிெீைலன செய்தார். சபண்கள் ஒரு அலைப்பாக்கப்படும்வலர ெலப 
முழுவதுைாக வடிவலைக்கப்படவில்லை என உணர்ந்தார். கர்த்தர் அவர்களுலடய 
காணிக்லககலள ஏற்றுக்சகாண்டார், ஆனால் அலதவிடச் ெிறந்த ஒன்று இருந்தது என 
அவர் சொன்னார். “ஆொரியத்துவ அலைப்லபப் லபாைலவ ஆொரித்துவத்தின் கீழ் நான் 
சபண்கலள அலைப்பாக்குலவன்”, என்றார் அவர். 4 

 “உைகில் நன்லை செய்ய ைற்சறாரு சபண்கள் குழு அல்ை, ஒத்தாலெச் ெங்கம். இது 
வித்தியாெைானது. இது ‘ெிறந்த ஒன்று’, ஏசனனில் இது ஆொரியத்துவ அதிகாரத்தின் 
கீழ் அலைக்கப்பட்டது. பூைியில் லதவனின் பணி சதாடங்க இதன் அலைப்பு 
முக்கியைான படி.” 5 

கூடுதல் வெனங்களும் தகவல்களும் 

லகாட்பாடும் உடன்படிக்லககளும் 25:2-3, 10; 88:73; reliefsociety.lds.org 
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இலதக் கருத்தில் சகாள்ளவும்  

அவர்களுக்கான பரலைாக பிதாவின் சதய்வகீ பங்லக நிலறலவற்ற ஒத்தாலெச்ெங்கம் 
எவ்வாறு உதவி செய்து, நித்திய ஜவீனுக்கு வைிநடத்துகிறது?  
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