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“நான் உங்களில் அன்பாயிருந்தததப்பபால”  

ததலவர் தாமஸ் எஸ். மான்சன் 

ெி ை ஆண்டுகளுக்கும் முன் 
என்னுலைய நண்பர் லூயிஸ், 

அவருலைய அன்பான, அைக்கைாக 
பபெக்கூடிய அவருலைய தாலயப்பற்றிய 
சைன்லையான விவரத்லத என்னிைம் 
கூறினார். 

அவர் ைரித்தபபாது, அவருலைய 
ைகன்களுக்கும் ைகள்களுக்கும் எந்த 
சொத்துக்கலைபயா பணத்லதபயா விட்டுச் 
செல்ைவில்லை, ஆனால் 
எடுத்துக்காட்டிலும், தியாகத்திலும், 
கீழ்ப்படிதைிலும் ஒரு ைரபின் செல்வத்லத 
அவர் விட்டுச் சென்றிருந்தார்.  

அைக்க ஆராதலனயில் பபெப்பட்ை 
புகழுலரக்குப் பின்னர், கல்ைலறக்கு 
புறப்பட்ை பொகைான பயணத்திற்குப் பின்பு, 
தாய் விட்டுப்பபான ெிறிய சபாருட்கலை 
வைர்ந்துவந்த குடும்பத்தினர் 
பொதலனயிட்ைனர். 

அலவகளுக்கு ைத்தியில் ஒரு 
குறிப்லபயும் ஒரு ொவிலயயும் லூயிஸ் 
கண்டுபிடித்தார். 

“படுக்லகயலறயின் மூலையிலுள்ை 
ைரப்சபட்டியின் கீழ் அலறயில் ஒரு ெிறிய 
சபட்டியிருக்கிறது. எனது இருதயத்தின் 
சபாக்கிஷம் அதிைிருக்கிறது. இந்த 

ொவியால் அந்தப் சபட்டிலய திறக்கைாம்” 
என அந்தக் குறிப்பில் எழுதப்பட்டிருந்தது. 

பூட்டு பபாட்டு ொவிலய 
லவத்திருக்கிற அைவுக்கு தாயார் என்ன 
ைதிப்புள்ைவற்லற லவத்திருப்பார் என 
அலனவரும் ஆச்ெரியப்பட்ைனர். 

அந்த சபட்டி அது லவக்கப்பட்ை 
இைத்திைிருந்து எடுக்கப்பட்டு, ொவியின் 
உதவியால் கவனைாக திறக்கப்பட்ைது. 
லூயிஸூம் ைற்றவர்களும் 
சபட்டியிைிருந்தவற்லற ஆராய்ந்து 
பார்த்தபபாது, பிள்லைகைின் சபயர்களும், 
பிறந்த பததிகளும் எழுதப்பட்ை ஒவ்சவாரு 
பிள்லைகைின் புலகப்பைங்கலையும் 
அவர்கள் கண்ைார்கள். பின்னர் லகயால் 
தயாரிக்கப்பட்ை ஒரு வாழ்த்து அட்லைலய 
லூயிஸ் சவைியில் எடுத்தார். 

“அன்புள்ை அம்ைா நான் உங்கலை 
பநெிக்கிபறன்” என 60 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு அவர் ெிறுபிள்லையின் 
லகசயழுத்தில் எழுதியிருந்த 
வார்த்லதகலை அவர் படித்தார். 
இருதயங்கள் இழகி, குரல் கம்ைி, கண்கள் 
நலனந்தன. தாயின் சபாக்கிஷம் 
அவருலைய நித்திய குடும்பபை. “நான் 
உங்கலை பநெிக்கிபறன்” என்ற உறுதியான 
அஸ்திபாரத்தின்ைீபத அதன் சபைனிருந்தது. 



இன்லறய உைகத்தில் வடீ்லைவிை 
பவறு எங்கும் அந்த அன்பின் உறுதியான 
அஸ்திபாரம் பதலவப்பைாது. தங்கைின் 
குடும்ப வாழ்க்லகயில் அன்லபபய 
முக்கியைாக்கிய பிற்காைப் 
பரிசுத்தவான்கைின் வடீுகலைவிை அந்த 
உறுதியான அஸ்திபாரத்தின் ஒரு ெிறந்த 
எடுத்துக்காட்லை பவறு எங்கும் இந்த 
உைகம் காணமுடியாது. இரட்ெகராகிய 
இபயசு கிறிஸ்துவின் ெீஷர்கைாயிருக்க 
ஏற்றுக்சகாண்ைவர்கைாகிய நைக்கு அவர் 
இந்த செல்வாக்கான அறிவுலரலய 
வழங்கியிருக்கிறார். 

“நீங்கள் ஒருவரிசைாருவர் 
அன்பாயிருங்கள், நான் உங்கைில் 
அன்பாயிருந்தலதப்பபாை நீங்களும் 
ஒருவரிசைாருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற 
புதிதான கட்ைலைலய உங்களுக்குக் 
சகாடுக்கிபறன். “நீங்கள் ஒருவரிசைாருவர் 
அன்புள்ைவர்கைாயிருந்தால், அதினால் 
நீங்கள் என்னுலைய ெீஷர்கசைன்று 
எல்ைாரும் அறிந்துசகாள்வார்கள் என்றார்.”1 

ஒருவரிசைாருவர் 
அன்புள்ைவர்கைாயிருக்க அந்த 
கட்ைலைலய நாம் லகக்சகாண்ைால், 
அன்றாை உறவுகைில் நாம் 
ஒருவருக்சகாருவர் அன்லபக் காட்டி, 
இரக்கத்துைனும் ைரியாலதயுைனும் 
ஒருவலரசயாருவர் நைத்துபவாம். ஒரு 
அன்பான வார்த்லதலய, ஒரு 
சபாறுலையான பதிலை, ஒரு 
புரிந்துசகாள்ளுதைின் செவிலய, ஒரு 
ைன்னிப்பின் இருதயத்லத அன்பு 
வழங்குகிறது. நைது எல்ைா உறவுகைிலும் 
இந்த, ைற்றும் இத்தலகய செயல்கள், நைது 
இருதயங்கைில் அன்லபக் காட்ை 
உதவுகிறது. 

அன்சபன்பது வானவில்ைின் 
முடிவிலுள்ை தங்கப்பாலன. இருந்தும் இது 

வானவில்ைின் முடிலவவிை பைைானது. 
அன்பு ஆரம்பத்திலுைிருக்கிறது, அது ஒரு 
ைலழக்காைத்தில் வானத்தினூபை அழலகப் 
சபாழிகிறது.  அன்புக்காக அழுகிற 
பிள்லைகளுக்கு அது பாதுகாப்பு, 
வாைிபருக்கு ஏக்கம், திருைணத்லத 
ஒட்ைலவக்கிற பலெ, வடீ்டில் ஏற்படும் 
பயங்கர பிரச்ெிலனலய தடுக்கிற 
எண்சணய், வயதானவர்களுக்கு அது 
ெைாதானம், ைரணத்தின் வழிபய 
நம்பிக்லகயின் சூரியஒைி. 

குடும்பத்தினுைன், நண்பர்களுைன், 
ெலப ைற்றும் அண்லைவடீ்ைாருைன் 
அவர்களுலைய உறவில் அலத 
அனுபவிப்பவர்கள் எவ்வைவு சபரிய 
ஆஸ்திைான்கள்”2 என தலைவர் கார்ைன் 
பி.ஹிங்க்ைி (1910-2008) கூறினார்.  

அன்பு, சுவிபெஷத்தின் ொறாகவும் 
ைனித ஆத்துைாவின் புனித 
எண்ணைாயுைிருக்கிறது. அன்பு, ஏலழக் 
குடும்பங்களுக்கு, நைிந்த 
ெமுதாயங்களுக்கு, தாழ்ந்த நாடுகளுக்கு 
பரிகாரைாயிருக்கிறது, அன்பு, ஒரு 
புன்னலக, ஒரு அன்பான ைதிப்புலர, ஒரு 
பாராட்டுதல். அன்பு, தியாகைாக, 
பெலவயாக, தன்னைைற்றதாயிருக்கிறது.  

கணவன்ைார்கபை உங்கள் 
ைலனவிகலை பநெியுங்கள். 
ைரியாலதயுைனும் பாராட்டுதலுைனும் 
அவர்கலை நைத்துங்கள். 

ெபகாதரிகபை, உங்கள் 
கணவன்ைார்கலை பநெியுங்கள். 
கண்ணியத்துைனும், ஊக்கத்துைனும் 
அவர்கலை நைத்துங்கள் 

சபற்பறார்கபை உங்கள் பிள்லைகலை 
பநெியுங்கள். அவர்களுக்காக செபியுங்கள், 
அவர்களுக்கு பபாதியுங்கள், அவர்களுக்கு 
ொட்ெியாயிருங்கள். 



பிள்லைகபை உங்கள் சபற்பறாலர 
பநெியுங்கள். அவர்களுக்கு 
ைரியாலதலயயும், நன்றியுணர்லவயும், 
கீழ்ப்படிதலையும் காட்டுங்கள். 

கிறிஸ்துவின் தூய அன்பில்ைாைல் 
“நாம் ஒன்றுைில்லை”3 என ைார்ைன் 
கூறுகிறான். 

 

“அவருலைய குைாரனான இபயசு 
கிறிஸ்துலவ உண்லையாகப் 
பின்பற்றுகிறவர்கைாய் இருக்கிற 
யாவர்பைலும் அவர் அருைின இந்த 
அன்பினால் நாம் நிரப்பப்பைவும், 
பதவனுலைய குைாரர்கைாகவும் அவர் 
சவைிப்படும்பபாது அவர் இருக்கிற 
வண்ணைாகபவ இருக்கவும் 
பிதாவினிைத்தில் இருதயத்தின் 
ஊக்கத்பதாடு செபியுங்கள்”4 என்ற 
ைார்ைனின் ஆபைாெலனலய நாம் 
பின்பற்றபவண்டுசைன்பது எனது செபம். 
 
குறிப்புகள் 
1. பயாவான் 13:34-35 
2. Gordon B. Hinckley, “And the Greatest of These Is Love,” Ensign, Mar. 

1984,  

3. ைபரானி 7:46; வெனம் 44யும் பார்க்கவும். 
4. ைபரானி 7:48. 

இந்த சசய்தியிலிருந்து பபாததை 
கிறிஸ்துலவப்பபான்ற உண்லையான 

அன்லப, குறிப்பாக வடீ்டில் காட்டுவதின் 
முக்கியத்துவத்லதப்பற்றி தலைவர் ைான்ென் 
நைக்குப் பபாதிக்கிறார். அவர்கள் எப்படி 
ஒருவருக்சகாருவர் அதிக அன்லபக் 
காட்ைமுடியுசைன்பலத ஒரு குடும்பைாக 
ஒன்றுகூடி விவாதிக்க, நீங்கள் 
விொரிப்பவர்கலைக் பகட்க கருத்தில் 
சகாள்ைவும். ஒரு குடும்பைாக அந்த 
கருத்துக்கைில் ஒன்லற சதரிந்சதடுத்து 
அலத அலைய திட்ைங்கலை வகுக்க நீங்கள் 
அவர்கலை ஊக்குவிக்கைாம். உதாரணைாக, 

ஒவ்சவாரு வாரமும் குடும்ப 
அங்கத்தினர்கள், ைற்சறாரு குடும்பத்திற்கு 
ஒரு இரகெிய பெலவயின் செயலை 
வழங்க நாைைாம். தங்களுலைய 
இைக்குகலை அலைய முயற்ெித்தல் 
எவ்வாறு தங்கள் வடீ்டிலுள்ை அன்லப 
அதிகரிக்க லவத்தசதன்பலத கூரும்படி 
பின்னர் நீங்கள் அவர்கலைக் பகட்கைாம். 

வாலிபர் 

சமாதாைத்திற்காக செபித்தல் 
ொரா.டி 
 ெ லப முடிந்த பின்பு வழக்கைாக 

எனது சபற்பறார் கூட்ைங்கைில் 
பங்பகற்பார்கள். அப்பபாது நான் 
என்னுலைய இலைய ெபகாதரர்கலை, 
அவர்கள் பகாபப்பட்ைாலும், 
பெியாயிருந்தாலும் கண்காணித்து 
வந்பதன். வழக்கைாக அவர்கள் 
ெண்லைபபாை ஆரம்பித்தால் ெிறிய 
பிரச்ெிலனகலை விலரவிபைபய நான் 
தீர்த்துவிடுபவன். ஆனால் ெிைபநரங்கைில் 
ஒருமுலற ெண்லை ஆரம்பித்து நான் 
எதிர்த்தால் ெைாதானைலைவது 
ைிகக்கடினம்.  

ஒரு ைத்தியான பவலையில் 
என்னுலைய ெபகாதரர்களுக்கிலையில், 
குறிப்பாக ஒரு பிரச்ெிலன எழுந்தது. நான் 
பகாபைாயிருந்ததால், ெைாதானம் செய்ய 
என்னுலைய முயற்ெிகள் காரியங்கலைக் 
சகடுத்தசதன்பலத நான் கண்டுபிடித்பதன். 
ஆகபவ நான் என் உணலவ நான் 
தயாரித்து பபசுவலத நிறுத்திக்சகாண்பைன். 
இறுதியாக, “நான் செபிக்கப்பபாகிபறன்.  

ஒரு நிைிைம் நாம் 
அலைதியாயிருப்பபாைா?” என 
அறிவித்பதன். 



அவர்கள் அலைதியான பின்பு உணலவ 
ஆெீர்வதிக்க நான் செபித்பதன். செபத்லத 
முடிப்பதற்கு முன்னர், “நாங்கள் ெைாதானம் 
பண்ணுகிறவர்கைாயிருக்க தயவுசெய்து 
எங்களுக்குதவும்” என நான் 
பெர்த்துக்சகாண்பைன். 

முதைில் அவர்கள் பகட்ைதாகத் 
பதான்றாைல் ைீண்டும் ெண்லைபபாை 
ஆரம்பித்தார்கள். நான் எரிச்ெைலைந்பதன் 
ஆனால் இப்பபாதுதான் நான் 
ெைாதானத்திற்காக செபித்திருந்ததால் நான் 
அன்பாகவும் 
அலைதியாகவுைிருக்கபவண்டும் என்பலத 
அறிந்திருந்பதன். ஒரு நிைிைத்திற்குப் 
பின்னர் நான் ைிக அலைதிலய 
உணர்ந்பதன். எதுவுபை சொல்ைாைல் நான் 
ொப்பிட்பைன், ெபகாதரர்களும் 
ெண்லைபபாடுவலத நிறுத்தினர். நான் 
உணர்ந்த ெைாதானம் ஒரு எைிய 
செபத்திற்கான பதில் என்பலத நான் 
உணர்ந்பதன்.  

ெைாதானம்பண்ணுகிறவைாயிருக்க 
நான் செபித்பதன், நான் 
ெத்தம்பபாடுவதற்கு பொதிக்கப்பட்ைபபாது 
அலைதியாயிருக்க என்னுலைய பரபைாக 

பிள்தளகள் 

உண்தமயாை சபாக்கிஷம் 

ஒ ரு விபெஷைான 
சபாக்கிஷப்சபட்டிலய லவத்திருந்த 

ஒரு தாயின் கலதலயப்பற்றி தலைவர் 
ைான்ென் கூருகிறார். 
அவருலைய பிள்லைகள் சபட்டிலய 
திறந்தபபாது அவர்களுலைய 
புலகப்பைங்கலை அவர்கள் கண்ைார்கள். 
தாயின் சபாக்கிஷம் அவருலைய 
குடும்பபை! உண்லையான சபாக்கிஷம் 
சபான்பனா அணிகைன்கபைா அல்ை, அது 
நீங்கள் பநெிக்கிற ைக்கபை. நீங்கள் யாலர 
பநெிக்கிறரீ்கள்?  
அவர்களுலைய பைங்கள் அல்ைது 
அவர்களுலைய சபயர்கள் சபட்டியின் உள் 
இருக்கிற ஒரு சபாக்கிஷப்சபட்டிலய 
வலரயவும். 

பிதா எனக்கு உதவினார். உண்லையாகபவ 
ெைாதானத்லத அவரால் சகாடுக்கமுடியும் 
என்பலத நான் அறிந்பதன்.  

 
ஆெிரியர் அ.ஐ.நாடுகைின் அரிபொனாவில் வெிக்கிறார் 
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விொரிப்புப் பபாதகச் செய்தி, பிப்ருவரி 2017 

கிறிஸ்துவின் பாவநிவர்த்தி பதவனின் 
அன்புக்கு நிருபணம்  

விசுவாெம், குடும்பம், ஒத்தாலெ 
எலதப் பகிர்ந்து சகாள்ளுவசதன்பலத அறிந்துசகாள்ை இந்த உலரலய செபத்துைன் 
படித்து உணர்த்துதலுக்காக நாைவும். 

நி த்திய ெவீனுக்காக 
அழியாலையும் திறனும் 

நைக்கிருப்பதற்காக நைது 
பரபைாக பிதா தன்னுலைய 
ஒபர பபறான குைாரலன 
தந்தருைினார் என்பலத 
புரிந்துசகாள்ளுதல், நம்ைீது 
லவத்துள்ை பதவனுலைய 
அைவில்ைா, 
புரிந்துசகாள்ைமுடியாத 
அன்லப உணர 
நைக்குதவுகிறது. 

நம் இரட்ெகரும் நம்லை 
பநெிக்கிறார். 

“கிறிஸ்துவின் 
அன்லபவிட்டு நம்லைப் 
பிரிப்பவன் யார்?... 

“ைரணைானாலும், 
ெவீனானாலும், 
பதவதூதர்கைானாலும், 
அதிகாரங்கைானாலும், 
வல்ைலைகைானாலும், 
நிகழ்காரியங்கைானாலும், 
வருங்காரியங்கைானாலும், 

“உயர்வானாலும், 
தாழ்வானாலும், பவசறந்த 

ெிருஷ்டியானாலும் 
நம்முலைய கர்த்தராகிய 
கிறிஸ்து இபயசுவிலுள்ை 
பதவனுலைய அன்லபவிட்டு 
நம்லைப் 
பிரிக்கைாட்ைாசதன்று 
நிச்ெயித்திருக்கிபறன்” (பராை
ர் 8:35, 38-39). 

“சகத்ெசைபனயில் 
இரட்ெகரின் பாடுகளும் 
ெிலுலவயில் அவருலைய 
வியாகுைமும் நம்ைீது 
நியாயம் பகட்கிறலத 
திருப்திப்படுத்துவதில் 
பாவத்திைிருந்து நம்லை 
ைீட்கிறது” என இபயசு 
கிறிஸ்துவின் 
பாவநிவர்த்திலயக் குறித்து, 
பன்னிருவர் அப்பபாஸ்தைர் 
குழுைத்தின் மூப்பர் டி.ைாட் 
கிறிஸ்பைாபர்ென் 
சொன்னார். 

ைனந்திரும்புவர்களுக்கு 
அவர் இரக்கத்லதயும் 
ைன்னிப்லபயும் 
வழங்குகிறார். 

நம்ைீது லவக்கப்பட்டுள்ை 
நீதியின் கைலன 
குணைாக்குதைாலும், நாம் 
குற்றைற்றவர்கைாக 
நிலைத்திருக்கிற எந்த 
பாடுகலையும் 
ஈடுசெய்யவும், இபயசு 
கிறிஸ்துவின் 
பாவநிவர்த்தியும்கூை 
திருப்தியாக்குகிறது. 

‘இபதா, அவர் எல்ைா 
ைனுஷருலைய 
பவதலனகலையும், ஆம் 
ஆதாைின் குடும்பத்லதச் 
பெர்ந்த ஒவ்சவாரு 
ெவீராெியின் 
பவதலனகலையும், 
புருஷர்க்ள், ஸ்திரீகள், 
குழந்லதகளுைான 
அலனவருலைய 
பவதலனகலையும் 
ெகித்திருக்கிறார்).’ (2பநபி 
9:21;  ஆல்ைா 7:11-12ஐயும் 
பார்க்கவும்).”1 

கிறிஸ்து [அவருலைய] 
“உள்ைங்லககைில் [நம்லை] 



வலரந்திருகிறார்” (ஏொயா 
49:16). 

“நைது பாவங்களுக்காவும், 
நைது ைனபவதலனகளுக்காகவும், 
நைது தனிப்பட்ை 
வாழ்க்லகயில் எல்ைாமுபை 
தவறாகத் 
பதான்றுகிறவற்றிற்காகவும், 
தம்முலைய ஒபர பபறான, 
பரிபூரணைான குைாரலன 
அவர் அனுப்பி நம்லை 
இவ்வைவாய் 
பநெிப்பதற்காகவும், அந்த 
பைன்லையான அன்பின் 
செயல் நைது பரபைாக 
பிதாவுக்கு நன்றி செலுத்த 
நம் ஒவ்சவாருவலரயும் 
தாழ்லையான செபத்தில் 

முழங்கால்படியிை 
லவக்கிறது”2 என ஒத்தாலெச் 
ெங்க சபாதுத் தலைவர் 
ைின்ைா பக.பர்ட்ைன் 
சொல்கிறார். 

 

கூடுதலாை பவத 
வசைங்களும் தகவலும்  
பயாவான் 3:16; 2பநபி 2:6-7,9; 
reliefsociety.lds.org 
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இலதக் கருத்தில் 
சகாள்ைவும் 
 
நைது இரட்ெகரின் 
பாவநிவர்த்தியின் 
வரத்திற்காக 
பதவனுக்கும் இபயசு 
கிறிஸ்துவுக்கும் நைது 
நன்றிலயயும் 
அன்லபயும் நாம் 
எவ்வாறு 
சவைிப்படுத்துபவாம்? 
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