
பிரதான தலைலைச் செய்தி 
 

தலைவர் சென்றி பி. ஐரிங்  
பிரதான தலைலையின் முதைாம் ஆலைாெகர் 

 

 

நன்கு நிலைத்திருப்பதின் பிரதிபைன் 
 
நான் இலைஞனாக இருந்தலபாது, ஒரு 
ஞானைிக்க லெகரத் தலைவருக்கு 
ஆலைாெகராக ெலபயில் லெலவ செய்லதன். 
அவர் எனக்கு சதாடர்ந்து கற்பிக்க முயன்றார்.  

அவர் ஒருமுலற எனக்குக் சகாடுத்த 
அறிவுலரலய நிலனவில் லவத்திருக்கிலறன், 
“நீங்கள் ஒருவலர ெந்திக்கும்லபாது, அவர்கள் 
கடுலையான பிரச்ெிலனயில் இருப்பதுலபாை 
அவர்கலை நடத்துங்கள், பாதிலநரங்கலை 
விட அதிகைாக நீங்கள் செய்தது ெரியாக 
இருக்கும்.” அவர் நம்பிக்லகயின்லையின் 
தன்லையிைிருந்தார் என அப்லபாது நான் 
நிலனத்லதன்.  இப்லபாது 50 ஆண்டுகளுக்குப் 
பிறகு, உைகத்லதயும் வாழ்க்லகலயயும் 
அவர் எவ்வைவு நன்கு புரிந்திருந்தார் என 
என்னால் பார்க்க முடிகிறது. 

நாம் ெிை ெையங்கைில் லொதலனகலை, ைிகக் 
கடினைான லொதலனகலை எதிர்சகாள்ை 
லவண்டிய லநரங்கள் உண்டு.  நாம் 
என்சறன்லறக்கும் அவருடன் 
இருப்பதற்காகலவ நாம் சைருலகற்றப்படவும் 
பரிபூரணப்படவும் பாடுகள் ஊடாக நாம் கடந்து 
செல்ை கர்த்தர் நம்லை அனுைதிக்கிறார் என 
நாம் அறிகிலறாம்.  தனது பாடுகலை நன்கு 
ெகித்திருப்பதன் பிரதிபைன் அவர் நித்திய 
ஜவீனுக்கு தகுதிசபற உதவும் என ைிபர்ட்டி 
ெிலறயில் தீர்க்கதரிெி லஜாெப் ஸ்ைித்துக்கு 
கர்த்தர் லபாதித்தார். 

“என்னுலடய ைகலன, உன்னுலடய 
ஆத்துைாவுக்கு ெைாதானம் உண்டாவதாக; 

உன்னுலடய இக்கட்டுகளும் உன்னுலடய 
உபத்திரவங்களும் ஒரு ெிறிய ெையத்திற்கு 
ைட்டுலை; 

  

“பின்னர், நீ அதில் நன்றாய் 
நிலைத்திருந்தால் லதவன் உன்லன 
உன்னதத்திற்கு உயர்த்துவார்; நீ உன்னுலடய 
ெத்துருக்கள் யாவர் ைீதும் 
சஜயங்சகாள்ளுவாய்”(லகா.உ 121:7). 

ஒரு ஜவீிய காைத்தில் நன்கு நிலைத்திருக்க 
கடினைாகத் லதான்றுகிற அலநக காரியங்கள் 
நம்லைத் தாக்குகின்றன.  

ைலையில்ைாதலபாது பயிலர நம்பியிருக்கிற 
குடும்பத்லதலபாை இது லதான்றக்கூடும். 
“நாம் எவ்வைவு காைம் ெகிப்பது?”என 
அவர்கள் ஆச்ெரியப்படைாம்,  எழும்புகிற 
அெிங்கம் ைற்றும் லொதலனயின் 
பிரவாகத்லத எதிர்த்துக்சகாண்டிருக்கிற ஒரு 
இலைஞனுக்கு அவ்வாறு லதான்றைாம்.  

ைலனவிலயயும் குடும்பத்லதயும் ஆதரிக்க 
லவலை கிலடக்க லதலவப்படுகிற கல்வி 
அல்ைது பயிற்ெி சபற 
லபாராடிக்சகாண்டிருக்கிற ஒரு 
இலைஞனுக்கு அவ்வாறு லதான்றைாம்.  

வியாபார நிறுவனங்கள் தங்கள் கதவுகலைச் 
ொத்திக்சகாண்டிருக்கும்லபாது, லவலை லதட 
முடியாத அல்ைது ஒவ்சவாரு லவலையாக 
இைந்து சகாண்டிருக்கும் இலைஞனுக்கு 
அவ்வாறு லதான்றைாம்.  அவர்களுக்லகா 
அல்ைது அவர்கலை லநெிப்பவர்களுக்லகா 
வாழ்க்லகயின் முற்பகுதியிலைா அல்ைது 
பின்னலரா வருகிற ஆலராக்கியமும், ெரீர 
சபைனும் நைிகிறலத 
எதிர்சகாள்கிறவர்களுக்கு இது அவ்வாறு 
லதான்றைாம்.  

கஷ்டத்லத நாம் ெகிக்க முடியுைா என பார்க்க 
ைட்டுலை, நம்முன்லன அன்புைிக்க லதவன் 
இப்படிப்பட்ட லொதலனகலை 
லவக்கவில்லை, ஆனால் அவற்லற நன்கு, 



ெகித்து சைறுலகற்றப்படுகிலறாைா எனப் 
பார்ப்பதற்லக. 

பன்னிரு அப்லபாஸ்தைர் குழுை 
அங்கத்தினராக புதிதாக அவர் 
அலைக்கப்பட்டலபாது, “உங்களுலடய முழு 
கவனமும் லதலவப்படுகிற லநாக்கத்துக்காக 
நீங்கள் லெர்க்கப்பட்டிருக்கிறரீ்கள்.... 

சைருலகற்றப்பட்ட தண்டாகுங்கள். ...  நீங்கள் 
பரிபூரணைாக சைருலகற்றப்பட, அதிக 
கஷ்டத்லதயும், அதிக பிரயாெத்லதயும் 
அலநக தனிலைகலையும் ெகிக்க லவண்டும். ...  
உங்கள் பரலைாக பிதாவுக்கு இது லதலவ, 
வயல் அவருலடயது, பணி அவருலடயது, 
அவர் உங்கலை உற்ொகப்படுத்துவார். ... 
உங்கலைத் தாங்கிப்பிடிப்பார்.”1 என மூப்பர் 
பார்ைி பி. பராட்டுக்கு (1807-57) பிரதான 
தலைலை லபாதித்தனர். 

எபிலரயர் புஸ்தகத்தில், நன்கு ெகித்திருப்பதின் 
பைலனப்பற்றிப் பவுல் லபசுகிறான், “எந்த 
ெிட்லெயும் தற்காைத்தில் ெந்லதாஷைாய்க் 
காணாைல் துக்கைாய்க் காணும். ஆகிலும் 
பிற்காைத்தில் அதில் பைகினவர்களுக்கு அது 
நீதியாகிய ெைாதான பைலனத் தரும்” 
(எபிலரயர் 12:11). 

நைது பாடுகளும் கஷ்டங்களும், கற்கவும் 
வைரவும் நைக்கு வாய்ப்லபக் சகாடுக்கிறது. 
அலவ நைது தன்லைலயக் கூட ைாற்றைாம்.  

நைது ைிகுதியான கஷ்டங்கைின்லபாது 
இரட்ெகரிடத்திற்குத் திரும்பி, நாம் 
ெகித்திருக்கும்லபாது நைது ஆத்துைாக்கள் 
சைருலகற்றப்பட முடியும். 

ஆகலவ, நிலனவில் சகாள்ைலவண்டிய முதல் 
காரியம் எப்லபாதுலை சஜபிக்க 
லவண்டுசைன்பலத ஆகும் (லகா.உ 10:5: ஆல்ைா 
34:19-29) பார்க்கவும். 

இரண்டாவது காரியம், நம்லைச் சுற்றிலும் 
எந்த எதிர்ப்பும், அல்ைது குைப்பமும் 
இருந்தாலும், கட்டலைகலைக் லகக்சகாள்ை 
சதாடர்ந்து முயற்ெிப்பதாகும். (லைாெியா 4:30 
பார்க்கவும்). 

செய்யலவண்டிய மூன்றாவது முக்கிய 
காரியம், கர்த்தருக்கு லெலவ செய்வதாகும். 
(லகா.உ 4:2; 20:31 பார்க்கவும்). 

லபாதகரின் லெலவயில், நாம் அவலர 
அறிகிலறாம், அவலர லநெிக்கிலறாம்.  நாம் 
சஜபத்திலும் உண்லையுள்ை லெலவயிலும் 
சதாடர்ந்திருந்தால், நைது வாழ்க்லகயில் 
இரட்ெகரின் கரத்லதயும், பரிசுத்த 
ஆவியானவரின் செல்வாக்லகயும் 
அலடயாைம் காணத் சதாடங்குகிலறாம்.  

நம்ைில் அலநகருக்கு சகாஞ்ெ காைத்துக்கு 
அப்படிப்பட்ட லெலவ வைங்கப்பட்டு, 
அத்லதாைலைலய உணர்ந்லதாம்.  நீங்கள் 
அந்த லநரத்லதப்பற்றி ெிந்தித்தால், உங்கைில் 
ைாற்றங்கள் இருந்தலத 
நிலனவுசகாள்வரீ்கள்.  தீலை செய்யும் 
லொதலன குலறந்தது லபாைிருந்தது.  

நன்லை செய்யும் வாஞ்லெ அதிகரித்தது.  

உங்கலை நன்கு அறிந்து லநெித்தவர்கள் 
சொல்ைியிருக்கைாம், “நீங்கள் 
அன்பானவராகவும் அதிக 
சபாறுலையானவராகவும் ஆகிவிட்டீர்கள்.  

நீங்கள் அலத நபராய் இருப்பதுலபால் 
லதான்றவில்லை.” 

நீங்கள் அலத நபரில்லை.  உங்கள் பாடுகைின் 
லநரத்தில் நீங்கள் அவலரச் ொர்ந்திருந்ததால் 
இலயசு கிறிஸ்துவின் பாவநிவர்த்தியின் 
மூைம் நீங்கள் ைாற்றப்பட்டீர்கள். 

உங்கள் பாடுகைில் அவலரத் லதடி அவருக்கு 
ஊைியம் செய்தால், உங்கள் உதவிக்கு கர்த்தர் 
வருவார் ைற்றும் அந்த விதத்தில் நீங்கள் 
சைருலகற்றப்படுவரீ்கள் என நான் உங்களுக்கு 
வாக்கைிக்கிலறன்.   உங்கள் எல்ைா 
கஷ்டங்கைிலும் நீங்கள் அவரில் நம்பிக்லக 
லவக்க நான் உங்களுக்கு ெவால் விடுகிலறன். 

பிதாவாகிய லதவன் ஜீவிக்கிறார் ைற்றும் நைது 
அலனத்து சஜபத்லதயும் லகட்டு 
பதிைைிக்கிறார் என நான் அறிகிலறன்.  

அவரது குைாரனாகிய இலயசு கிறிஸ்து நைது 
பாவங்கள் அலனத்துக்காகவும் 
விலைக்கிரயம் சகாடுத்தார், நாம் அவரிடம் 
வர லவண்டும் என விரும்புகிறார் என நான் 
அறிலவன்.  பிதாவும் குைாரனும் நம்லைக் 
கண்காணிக்கிறார்கள், நாம் நன்கு 
நிலைத்திருக்கவும் வடீ்டுக்குத் திரும்பி 
வரவும் நைக்காக ஒரு வைிலய 
ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என நான் 
அறிலவன். 
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இச்செய்தியிைிருந்து கற்பித்தல் 
நிலைத்திருக்க நைது விசுவாெத்லதயும் 
திறலைலயயும் லொதிக்கிற ெவால்கள் நம் 
அலனவருக்கும் உண்டு.  நீங்கள் 
கற்பிப்பவர்கைின் லதலவகலையும் 
ெவால்கலையும் கருத்தில் சகாள்ைவும்.  

ெந்திக்கும் முன்பு, அவர்கள் நன்கு 
நிலைத்திருக்க எப்படி நன்கு உதவுவது என 
அறிய வைிகாட்டலுக்கு நீங்கள் சஜபிக்கைாம்.  

சஜபம், லெலவ ைற்றும் கட்டலைகலைக் 
லகக்சகாள்ளுதல் உள்ைிட்ட தலைவர் ஐரிங் 
குறிப்பிடுகிற சகாள்லககலையும் 
வெனங்கலையும் கைந்துலரயாடுவலதக் 
கருத்தில் சகாள்ைவும்.  நன்கு நிலைத்திருக்க 
உதவப்பட்டு நீங்கள் எப்படி 
ஆெீர்வதிக்கப்பட்டீர்கள் என்ற தனிப்பட்ட 
அனுபவங்கலையும் நீங்கள்  பகிர்ந்து 
சகாள்ைைாம். 
 
இலைஞர்                          
எனது ெிலனகிதி ைரித்தலபாது 
ெைந்தா ைின்டன் 
எழுதியவர் அ.ஐ.நா, யூட்டாவில் வெிக்கிறார். 

உயர்நிலைப் பள்ைியில் சதாடக்க 
ஆண்டின்லபாது, என் ெிலநகிதி மூலை 
இரத்தக்குைாய் சநைிவு லநாயால் 
பாதிக்கப்பட்டு அடுத்த நாைில் ைரித்தாள்.  

நான் ெலப அங்கத்தினராயிருந்தாலும், நான் 
லபாராடிலனன்.  எதற்காகவும் பரலைாக 
பிதாவிடத்திற்கும் இரட்ெகரிடத்திற்கும் 
திரும்பைாம் என என் வாழ்நாள் முழுவதும் 

நான் கற்பிக்கப்பட்டிருந்லதன், ஆனால் முன்பு 
இலதப்லபாை ஒன்லற ஒருலபாதும் 
அனுபவித்திருக்கவில்லை.  
எனக்கு ெைாதானம் சகாடுக்கும் ஒன்லற,  
எலதயாவது, கண்டுபிடிக்க நான் 
ைணிக்கணக்கில் அழுலதன். 
அவைது ைரணத்துக்கு அடுத்த இரவில், 
துதிப்பாடல் புஸ்தகத்லதத் திருப்பிலனன்.  

பக்கங்கலை நான் திருப்பியலபாது, “Abide with 
Me; ’Tis Eventide” (Hymns, no. 165)க்கு வந்லதன்.  

மூன்றாம் பத்தி என்லனக் கவர்ந்தது 
Abide with me; ’tis eventide, 
And lone will be the night 
If I cannot commune with thee, 
Nor find in thee my light. 
The darkness of the world, I fear, 
Would in my home abide. 
O Savior, stay this night with me; 
Behold, ’tis eventide. 
இந்த பத்தி என்லன ைிகுந்த ெைாதானத்தால் 
நிரப்பியது.  அன்றிரவு இரட்ெகர் என்லனாடு 
தங்க இயல்வது ைட்டுைின்றி நான் எப்படி 
உணர்ந்லதன் என்றும் அவர் அறிந்தார் என 
அறிந்லதன்.  அன்றிரவில் அப்பாடல் 
மூைைாக நான் உணர்ந்த அன்பு என்லன 
ெைாதானப்படுத்தியது ைட்டுைின்றி, நான் 
ெகித்துக்சகாண்டிருந்த பிற பாடுகைிலும் 
என்லன ெைாதானப்படுத்தியது என நான் 
அறிந்லதன். 

“Abide with Me; ’Tis Eventide” at lds.org/go/7176, நீங்கள் 
பதிவிறக்கம் செய்யைாம். 
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விொரிப்புப் லபாதகச் செய்தி, ஜூலை 2017 
 
அவர்கள் ஒன்றாயிருக்கும்படிக்கு 
 
இச்செய்திலய சஜபத்துடன் படித்து, எலதப் பகிர்ந்து சகாள்வது என்ற உணர்த்துதலுக்காக லதடவும்.  

ஒத்தாலெச் ெங்கத்தின் லநாக்கத்லதப் புரிந்து சகாள்வது நித்திய ஜவீனின் ஆெீர்வாதங்களுக்கு லதவ 
குைாரத்திகலை எவ்வாறு ஆயத்தப்படுத்தும். 

 
 
 
“பிதாவின் ெித்தத்தின்படி 
ைாம்ெத்திலும் ஆவியிலும் 
தம்லை அர்ப்பணித்து, 
பிதாவுடன் இலயசு பரிபரண 
ஒற்றுலையானார்,” என 
பன்னிரு அப்லபாஸ்தைர் 
குழுைத்தின் மூப்பர் டி. டாட் 
க்றிஸ்லடாபர்ென் லபாதித்தார். 
 “…அவர்கைது 
ெித்தத்லதயும் ஆர்வத்லதயும் 
நைது ைிகப்சபரும் 
வாஞ்லெயாக ஆக்கும்வலர, 
நாம் லதவனுடனும் 
கிறிஸ்துவுடனும் கண்டிப்பாக 
ஒன்றாயிருக்க ைாட்லடாம்.  

அந்த அர்ப்பணிப்பு ஒருநாைில் 
அலடயப்படுவதில்லை, 
ஆனால் அவரில் பிதா 
இருப்பதுலபாைலவ நம்ைில் 
அவர் இருக்கிறார் எனச் 
சொல்ைப்படக்கூடிய காைம் 
வலர நாம் 
விருப்பைாயிருந்தால், 
பரிசுத்த ஆவியானவர் மூைம் 
கர்த்தர் நைக்குக் கற்பிப்பார்.”
1 
ஒத்தாலெச் ெங்க 
சபாதுத்தலைவர், ைிண்டா லக. 
பர்ட்டன் இந்த ஒற்றுலைலய 
லநாக்கி எப்படி 
பிரயாெப்படுவது என 
லபாதித்தார், 
“உடன்படிக்லககலைச் 

செய்து காத்துக்சகாள்வது, 
இரட்ெகர்லபால் ஆக நைது 
ஒப்புக்சகாடுத்தைின் 
சவைிப்பாடாகும்.  

இக்சகாள்லக ஒரு 
பிரபைைான ‘I’ll go where you want 
me to go. …என்ற துதிப்பாடைில் 
ஒரு ெிை சொற்சறாடர்கைில் 
நன்கு சதரிவிக்கப்பட்டிருக்கிற 
ைலனாபாவத்லதப் சபற 
முயல்வதாக இருக்கிறது.  
I’ll say what you want me to say. … 
I’ll be what you want me to be.’” 2 
மூப்பர் க்றிஸ்லடாபர்ென் 
லைலும் நிலனவூட்டியதாவது, 
“கிறிஸ்துவின் 
பாலதலயப்பின்பற்ற 
நாள்லதாறும் ைற்றும் 
வாரந்லதாறும் நாம் 
முயலும்லபாது நைது ஆவி 
அதன் முதன்லைலய 
உறுதிசெய்கிறது, நைக்குள்லை 
உள்ை லபாராட்டம் 
குலறகிறது, லொதலனகைின் 
சதாந்தரவு குலறகிறது.” 3 
நைது விருப்பத்லத லதவனின் 
ெித்தத்லதாடு இலணக்க 
முயற்ெிப்பதின் 
ஆெீர்வாதங்கலைப்பற்றி 
இைம்சபண்கள் 
சபாதுத்தலைலையின் 
இரண்டாம் ஆலைாெகர் நீல் 
எப். ைாரியட் 

ொட்ெியைிக்கிறார், “என் 
விருப்பப்படி காரியங்கள் 
நடக்க லவண்டும் என்ற 
உைகப்பிரகார வாஞ்லெகலை 
ஒைிக்க நான் 
லபாராடியிருக்கிலறன், 
காைப்லபாக்கில் எனது வைி 
பிற்லபாக்கானது, 
வலரயலறக்குட்பட்டது, 
இலயசு கிறிஸ்துவின் வைிக்கு 
தாழ்வானது என உணர்ந்லதன். 
‘[நைது பரலைாக பிதாவின்] 
வைி இந்த வாழ்க்லகயிலும், 
வரவிருக்கிற உைகின் நித்திய 
ஜவீனிலும் ைகிழ்ச்ெிக்கு 
வைிநடத்தக்கூடிய பாலத.’”
4  நைது பரலைாக 
பிதாவுடனும் அவரது 
குைாரனாகிய இலயசு 
கிறிஸ்துவுடனும் ஒன்றாக 
ஆக தாழ்லையாக நாம் 
முயற்ெிப்லபாைாக. 
 
கூடுதல் வெனங்களும் 
தகவல்களும் 
லயாவான் 17:20-21; எலபெியர் 
4:13; லகாட்பாடும் 
உடன்படிக்லககளும் 
38:27;reliefsociety.lds.org 
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இலதக் கருத்தில் 
சகாள்ைவும் 
லதவனின் ெித்தத்லதச் 
செய்வது எப்படி அதிகைாக 
அவலரப்லபாை ஆக நைக்கு 
உதவுகிறது 


