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தலைவர் சென்றி பி. ஐரிங்     

பிரதான தலைலையில் முதைாம் ஆலைாெகர் 

நீதியினால் ஆயுதந்தரித்து 

 

பூைியின் ைீதுள்ள லதவனின் தீர்க்கதரிெியான, 
தலைவர் தாைஸ் எஸ். ைான்ென் 
அறிவித்திருக்கிறார், “எப்லபாதும் நைது 
கண்களுக்கு முன்பாக கூடியுள்ள பாவம்,  
வஞ்ெம், ைற்றும் தீலையாகிய ைாசபரும் 
அணிவகுப்புக்கு எதிராக இன்று நாம் 
முகாைிட்டுள்லளாம்.”1 

தலைவர் ைான்ென் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் 
இந்த வார்த்லதகலள உச்ெரித்தார் என அறிய 
நீங்கள் ஆச்ெரியப்படுகிறரீ்களா? 
எப்லபாதுைிருந்திராத தீலையின் 
அணிவகுப்புக்கு எதிராக அப்லபாலத 
முகாைிட்டிருந்திருந்லதாைானால், இன்றும் 
தீலை நம்லை எவ்வளவு அதிகைாக 
பயமுறுத்துகிறது? நல்ை லவலளயாக கர்த்தர் 
நைது ஊழியக்காைம் பற்றி 
அறிவித்திருக்கிறார், “இலதா ெத்துரு 
ஒன்றுகூடியிருக்கிறான்.” (லகா.உ 38:12). 

 “நாம் ஈடுபட்டிருக்கிற யுத்தம்”2 நாம் பூைியில் 
பிறப்பதற்கு முன்லப சதாடங்கியது. பூைி 
ெிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்லப இது 
சதாடங்கியது. ொத்தான் கைகம் செய்து 
“ைனுஷனின் சுயாதீனத்லத அழிக்க வலக 
லதடியலபாலத,” அநித்தியத்துக்கு முந்லதய 
ஜவீியத்திலை பல்ைாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்லப சதாடங்கியது, (லைாலெ 4:3).  

ொத்தான் யுத்தத்தில் லதாற்று “பூைியில் 
விழத்தள்ளப்பட்டான்” (சவளிப்படுத்தல் 12:9), 
இங்கு அவன் இன்றும் யுத்தத்லதத் 
சதாடர்கிறான். இங்கு பூைியிலும் “லதவனின் 
பரிசுத்தவான்களுடன் அவன் யுத்தம் செய்து, 
அவர்கலளச் சூழ்ந்து சகாள்கிறான்” (லகா.உ 
76:29) சபாய்கள், ஏைாற்று, ைற்றும் 
லொதலனகளுடன். 

அவன் தீர்க்கதரிெிகலளயும் 

அப்லபாஸ்தைர்கலளயும் எதிர்த்து 
லபாரிடுகிறான். கற்புலடலை 
நியாயப்பிரைாணத்துக்கும், திருைணத்தின் 
பரிசுத்தத்துக்கும் எதிராக லபாரிடுகிறான். 
குடும்பத்துக்கும் ஆையத்துக்கும் எதிராக 
லபாரிடுகிறான். நன்லை, பரிசுத்தம் ைற்றும் 
தூய்லைக்கு எதிராக லபாரிடுகிறான். 

அப்படிப்பட்ட விலராதிக்கு எதிராக நாம் எப்படிப் 
லபாராடுகிலறாம்? நம் உைகத்லதச் 
சூழ்ந்துள்ளதாகத் லதான்றுகிற தீலைக்கு 
எதிராக நாம் எப்படிப் லபாராடுகிலறாம்? நைது 
ஆயுதம் எது? நைது கூட்டணி யார்?   

ஆட்டுக்குட்டியானவரின் வல்ைலை 

நாம் அனுைதிக்கும் அளவுக்கு ைட்டுலை 
ொத்தானுக்கு வல்ைலை இருக்கிறது என 
தீர்க்கதரிெி லஜாெப் ஸ்ைித் லபாதித்தார்.3  

நைது நாலளப் பார்த்து, சநப்பி “லதவ 
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் வல்ைலை, 
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ெலபயின் 
பரிசுத்தவான்கள் ைீதும், ெிதறடிக்கப்பட்டிருந்த 
கர்த்தருலடய உடன்படிக்லகயின் ைக்கள் 
ைீதும் இரங்கக் கண்டான். அவர்கள் 
நீதியினாலும் ைகா ைகிலையில் இருக்கிற 
லதவனுலடய வல்ைலையினாலும் 
ஆயுதந்தரித்தவர்களாயிருந்தார்கள்.” (1 சநப்பி 
14:14; முக்கியத்துவம் லெர்க்கப்பட்டுள்ளது). 

நாம் எவ்வாறு நீதியாலும் வல்ைலையாலும் 
ஆயுதந்தரிக்கிலறாம்? நாம் ஓய்வுநாலளப் 
பரிசுத்தைாய் ஆெரித்து, ஆொரியத்துவத்லத 
கனம் பண்ணுகிலறாம். பரிசுத்த 
உடன்படிக்லககள் செய்து, குடும்ப 
வரைாற்றுக்காக உலழத்து, ஆையத்துக்கு 
செல்கிலறாம். “நாங்கள் எங்கள் 
பாவங்களுக்சகன்று ைன்னிப்லபப் சபற, 
கிறிஸ்துவின் பாவநிவர்த்தியாக்கும் 
இரத்தத்லதப் பூெ,” ைனந்திரும்ப சதாடர்ந்து 



முயன்று கர்த்தரிடம் சகஞ்சுகிலறாம். 
(லைாெியா 4:2). நாம் சஜபித்து, லெலவ செய்து, 
ொட்ெியளித்து, இலயசு கிறிஸ்துவில் 
விசுவாெத்லதப் பிரலயாகிக்கிலறாம்.  

 “ஜவீவார்த்லதகலள நாம் சதாடர்ந்து நைது 
ைனங்களில் சபாக்கிஷப்படுத்தும்லபாது,” 
நீதிலயாடும் வல்ைலைலயாடும் நம்லை 
ஆயுதந்தரித்துக் சகாள்கிலறாம். (லகா.உ 84:85). 
பரிசுத்த லவதங்களிலும் அடுத்த ைாத சபாது 
ைாநாட்டில் அவரது ெித்தத்லதயும், 
ைனலதயும், குரலையும் பகிர்ந்துசகாள்கிற, 
கர்த்தரின் சதரிந்துசகாள்ளப்பட்ட 
ஊழியர்களின் வார்த்லதகளிலும், நாம் மூழ்கி 
வார்த்லதகலளப் சபாக்கிஷப்படுத்துகிலறாம். 
(லகா.உ 68:4).   

தீலைக்கு எதிரான நைது யுத்தத்தில், திலரக்கு 
இரு பக்கத்திலுைிருந்து நாம் உதவி 
சபறுகிலறாம் என்பலத நாம் எப்லபாதும் 
நிலனவுகூர லவண்டும். நைது கூட்டணியில் 
நித்திய பிதாவாகிய லதவனும், கர்த்தராகிய 
இலயசு கிறிஸ்துவும், பரிசுத்த ஆவியும் 
அடங்குவர். 

நைது கூட்டணியில் பார்க்க முடியாத பரலைாக 
லெலனகளும் அடங்குவர். “பயப்படாலத,” 
அவர்கள் சபால்ைாங்கனின் லெலனலய 
எதிர்சகாண்டலபாது, பயப்பட்ட வாைிபனிடம் 
எைிொ சொன்னான், 
“அவர்கலளாடிருப்பவர்கலளப் பார்க்கிலும், 
நம்லைாடிருக்கிறவர்கள் அதிகம்” 2 
(இராஜாக்கள் 6:15—16).  

நாம் பயப்படத் லதலவயில்லை. லதவன் தன் 
பரிசுத்தவான்கலள லநெிக்கிறார். அவர் நம்லை 
ஒருலபாதும் லகவிடார். 

என் சஜபத்துக்குப் பதிைாக, லதவன் 
தீலையிைிருந்து என்லன விடுவிக்க என் 
விண்ணப்பங்கலள நிலறலவற்றினார் என 
நான் அறிலவன். பிதாவாகிய லதவன், உைகின் 
இரட்ெகர் ைற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் 
உதவியுடன் நாம் எந்த சபால்ைாத ெக்திகலள 
எதிர்சகாண்டாலும், எதிர்த்து நிற்க லபாதுைான 
வல்ைலை சகாடுக்கப்படுலவாம் என நாம் 
உறுதியாக நம்பைாம் என நான் 
ொட்ெியளிக்கிலறன். 

இறுதி சவற்றியில் நாம் நம்பிக்லக 
சகாள்ளும்படிக்கு, நாம் எப்லபாதும் நீதியில் 
ஆயுதம் தரிப்லபாைாக. 
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இச்செய்தியிைிருந்து கற்பித்தல் 
நாம் தீலைக்கு எதிராக யுத்தம் செய்து 

சகாண்டிருக்கிலறாம் என தலைவர் ஐரிங் 
நிலனவூட்டுகிறார். நீங்கள் கற்பிப்பவர்களுடன் 
“We Are All Enlisted” (Hymns, no. 250) பாடி 
சதாடங்கைாம். பின்னர் அவர்கள் நீதியின் 
மூைைாக எவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் 
என்பலதப் பகிர்ந்துசகாள்ள அலழக்கைாம், 
ஆலராக்கியைான ஊடகங்கலளத் லதர்வு 
செய்தல், குடும்ப ஆலைாெலனக் குழுக்கள் 
நடத்துதல், அல்ைது வாராந்தர குடும்ப இல்ை 
ைாலை லபான்ற ொத்தானுக்கு எதிராக தங்கள் 
குடும்பத்லத பாதுகாக்கும் பை வழிகலள 
விவாதிக்கைாம். தங்கள் குடும்பங்களின் 
பாதுகாப்பு அரண்கலள எப்படிக் கட்டுவது என 
சஜபத்துடன் ெிந்திக்கவும் ைற்றும் தங்கள் 
கருத்துக்கலள செயல்படுத்தும் திட்டத்லத 
உருவாக்கவும் அவர்கலள ஊக்குவித்து நீங்கள் 
ெவால் விடைாம்.   

 

வாைிபர்                                                 

நான் ஏற்கனலவ தீர்ைானித்து 
விட்லடன் 

ைாடிென் தாம்ென் 

ஒருெையம் அதிகைான இலளஞர்கள் தங்கலள 
பலதபலதக்கச் செய்த 
ஒருதலைப்பாகியபாைியல் தூய்லை பற்றிய 
ைதிப்பு ைிக்க பாடத்லத இளம்சபண்கள் 
வகுப்பில் சபற்லறன். அன்று 
எல்ைாவற்லறயும் கற்லறன் என 
நிலனக்கவில்லை, ஆனால் என் தலைவி தன் 
சொந்த தரங்களில் ஒன்றான எப்லபாதும் 
பாைியல் ரீதியாக தூய்லையாக இருப்பதுபற்றி 
லபெினாள் என நிலனவுகூர்கிலறன். அவளது 
வார்த்லதகள் என்னுள் நிலைத்தன, பின்பு நான் 
என் சொந்த நற்குணங்களில் ஒன்றாக பின்பற்ற 
சதளிந்த புத்தியுடன் முடிவு செய்லதன்.   

 



ஒருநாள் ஒரு விலளயாட்டு 
நிகழ்ச்ெியிைிருந்து லபருந்தில் வடீ்டுக்குத் 
திரும்பிவரும்லபாது, லபருந்தில் ஒருவர் 
உண்லை அல்ைது லதரியம் என்ற 
விலளயாட்லட சதாடங்கினார். 
ெைிப்பலடந்திருந்ததால், பிற ெிறுவர்களும் 
நானும் அதில் லெர்ந்லதாம். எனது முலற 
வந்தலபாது, நான் ெரியில்லை என அறிந்த 
ஒன்லற செய்யச் சொல்ைப்பட்லடன். அது 
முடிவு செய்ய எனக்குக் கடினைானதாக 
இருந்திருக்கைாம், ஆனால் இளம் சபண்கள் 
தலைவியின் வார்த்லதகள் என் ைனதில் 
வந்தது. தீர்ைானம் எளிதானது. நான் உடலன 
ைறுத்லதன். அந்தச் சூழ்நிலையில் நான் என்ன 
செய்ய லவண்டும் என எனது ைனத்தில் 
ஏற்கனலவ முடிவு செய்துவிட்லடன்.  

நாம் ெலபக்குச் செல்லும்லபாதும், அங்கு நாம் 
லபாதிக்கப்பட்டவற்றுக்கு 
இடைளிக்கும்லபாதும், நாம் அதிகைாக 
ஆவிக்குரிய சபைத்தாலும், உைகத்தின் 
லொதலனகளிைிருந்து பாதுகாப்பாலும் 
ஆெீர்வதிக்கப்படுலவாம்.  

எழுதியவர் யூட்டா, அஐநால் வெிக்கிறார். 

பிள்லளகள்                                      

உங்கள் ஆயுதத்லதத் தரித்துக் சகாள்ளுங்கள் 

இன்று உைகில் பை சகட்ட விஷயங்கள் 
உள்ளன. சுவிலெஷம் நம்லைப் பாதுகாக்கும் 
லகடயைாக உள்ளது. நம்லைப் 
பாதுகாத்துக்சகாள்ள தலைவர் ஐரிங் சொல்கிற 
10 காரியங்கலள வாெியுங்கள். பின்பு உங்கள் 
சொந்த லகடயத்லத வலரந்து 
வண்ணைிடுங்கள். 

1. ஓய்வுநாலளப் பரிசுத்தைாக ஆெரியுங்கள் 

2. ஆொரியத்துவத்லத கனம்பண்ணுங்கள் 

3. உடன்படிக்லககள் செய்து 
காத்துக்சகாள்ளுங்கள் 

4. குடும்ப வரைாற்றுப் பணி செய்யுங்கள் 

5. ஆையம் செல்லுங்கள் 

6. ைனந்திரும்புங்கள் 

7.  சஜபியுங்கள் 

8.  பிறருக்கு லெலவ செய்யுங்கள் 

9.  உங்கள் ொட்ெிலயப் பகிருங்கள் 

10.  லவதங்கலள வாெியுங்கள் 
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விொரிப்பு லபாதகச் செய்தி, ைார்ச் 2017 

இலயசு கிறிஸ்து ைற்றும் அவரது பாவநிவர்த்தியின் 
ொத்தியைாக்கும் வல்ைலை    

இச்செய்திலய சஜபத்துடன் படித்து, எலதப்பகிர்வது என அறிய உணர்த்துதலை நாடவும்.  ஒத்தாலெச் 
ெங்கத்தின் லநாக்கத்லதப் புரிந்துசகாள்வது, நித்திய ஜவீனின் ஆெீர்வாதங்களுக்காக லதவ 
குைாரத்திகலள எப்படி ஆயத்தப்படுத்தும்? 

 

 “என்லனப் 
சபைப்படுத்துகிற 
கிறிஸ்துவினாலை 
எல்ைாவற்லறயும் செய்ய 
எனக்குப் சபைனுண்டு” 
(பிைிப்பியர் 4:13). “பிரதான 
தலைலையில் இரண்டாம் 
ஆலைாெகரான தலைவர் 
டியட்டர் எப். உக்டர்ப் 
சொல்லுகிறார், “நம் 
அலனவருக்கும் சபைவனீம் 
இருந்தாலும் நாம் அவற்லற 
லைற்சகாள்ளைாம். 
உண்லையாகலவ லதவ 
கிருலபயினாலை, நாம் 
நம்லைத் தாழ்த்தி 
விசுவாெித்தால், 
சபைவனீைானலவ 
சபைமுள்ளலவகளாக 
ைாறும்.”1 

லகாட்பாடும் 
உடன்படிக்லககளுைில் 
நைது இரட்ெகர் கூறுகிறார், 
“நான் உங்கள் முகத்துக்கு 
முன்னால் லபாலவன். நான் 
உங்கள் வைது பாரிெத்திலும் 
இடது பாரிெத்திலும் 
இருப்லபன், ஆவியானவர் 
உங்கள் இருதயங்களில் 
இருப்பார், எனது தூதுவர்கள் 
உங்கலளத் தாங்க 
உங்கலளச் சுற்றிலும் 
இருப்பார்கள்” (லகா.உ 84:88). 

 “இரட்ெகரின் 
ொத்தியைாக்கும் 
வல்ைலைலய அறிந்து, 
புரிந்து, ொர்ந்திருந்த சநப்பி 

ஒரு உதாரணம்,” என 
பன்னிரு அப்லபாஸ்தைர் 
குழுைத்தின் மூப்பர் லடவிட் 
ஏ. சபட்னார் கூறுகிறார். 
“சநப்பியின் ெலகாதரர்கள் 
அவலனக் கயிறுகளால் 
கட்டி சகால்ைத் 
திட்டைிட்டனர். தயவுசெய்து 
அவனது சஜபத்லதக் 
கவனியுங்கள்: ‘கர்த்தாலவ 
உம்ைிடத்தில் உள்ள எனது 
விசுவாெத்தின்படிலய என் 
ெலகாதரருலடய 
கரத்திைிருந்து என்லன 
விடுவியும். ஆம், நான் 
கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்தக் 
கட்டுக்கலள நான் 
முறித்துப்லபாடும்படி 
எனக்குப் சபைன் தாரும்.’ (1 
சநப்பி 7:17; முக்கியத்துவம் 
லெர்க்கப்பட்டுள்ளது).  

 “...சநப்பி தன் சூழ்நிலைகள் 
ைாற சஜபிக்கவில்லை. 
ைாறாக, தன் சூழ்நிலைகலள 
ைாற்ற சபைனுக்காக 
சஜபித்தான். ஏசனனில் 
பாவநிவர்த்தியின் 
ொத்தியைாக்கும் 
வல்ைலைலய அவன் 
அறிந்ததாலும், 
புரிந்ததாலும், 
அனுபவித்திருந்ததாலும், 
அவன் இவ்விதைாக 
சஜபித்திருக்கைாம் என 
நான் நம்புகிலறன். 

 “சநப்பி கட்டப்பட்ட 
கயிறுகள் ைந்திரத்தால் 
அவனது லககளிைிருந்தும் 

ைணிக்கட்டிைிருந்தும் 
விழுந்தது என நான் 
நம்பவில்லை. ைாறாக 
அவனது திறலைக்கு 
அப்பாற்பட்ட 
விடாமுயற்ெியாலும், 
தனிப்பட்ட சபைனாலும், 
அதாவது முயன்று, முறுக்கி, 
கயிறுகலள இழுத்து, 
இறுதியில் 
உண்லையாகலவ 
கயிறுகலள அறுக்க 
ொத்தியப்படுத்தப்பட்டு, 
‘கர்த்தரின் சபைத்தால் 
ஆெீர்வதிக்கப்பட்டான்’ 
(லைாெியா 9:17) என நான் 
ெந்லதகிக்கிலறன்.”2  

கூடுதல் வெனங்களும் 
தகவல்களும் 

ஏொயா 41:10; ஏத்லதர் 12:27; 

 
குறிப்புகள் 

1.Dieter F. Uchtdorf, “The Gift of 
Grace,” Liahona, May 2015, 108. 

2.David A. Bednar, “Strength beyond 
Our Own,” New Era, Mar. 2015, 4. 
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விசுவாெம் குடும்பம் ஒத்தாலெ 

இலதக் கருத்தில் சகாள்ளவும் 

இலயசு கிறிஸ்து ைற்றும் அவரது 
பாவநிவாரண பைியின் 
ொத்தியைாக்கும் வல்ைலை எவ்வாறு 
நைது சபைவனீங்கலள பைைாக்க 
உதவக்கூடும்?  


